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SSUUNNDDAAYY  MMOORRNNIINNGG,,  JJuullyy  33,,  22001111  
SSUUPPRREEMMEE  LLOODDGGEE  GGEENNEERRAALL  SSEESSSSIIOONN  
  
SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::  ((EEvveerryyoonnee  pplleeaassee  rriissee))..    SSuupprreemmee  IInnnneerr  GGuuaarrdd  
SStteepphheenn  JJ..  DDeell  CCoorrssoo,,  pplleeaassee  nnoottiiffyy  SSuupprreemmee  OOuutteerr  GGuuaarrdd  RR..  JJoorrddaann  BBooyyeettttee  JJrr..  tthhiiss  
CCoonnvveennttiioonn  iiss  rreeaaddyy  ttoo  rreecceeiivvee  tthhee  ________________  nneeww  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  FFeelllloowwsshhiipp  DDeeggrreeee  ooff  
HHoonnoorr..    TThhee  RReepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  FFeelllloowwsshhiipp  CCllaassss  ooff  22001111  iiss  
______________________________________________________________,,  lleedd  bbyy  tthhee  FFeelllloowwsshhiipp  BBaannnneerr  ccaarrrriieedd  bbyy  nneeww  FFeelllloowwss  
________________________________________________________  ooff  ________________________________________________________LLooddggee  ##____________,,  aanndd  
__________________________________________________  ooff  ________________________________________________________LLooddggee  ##____________..    AAss  
tthheeyy  eenntteerr,,  lleett’’ss  ggiivvee  tthheessee  nneeww  FFeelllloowwss  tthhee  aappppllaauussee  tthheeyy  ssoo  jjuussttllyy  ddeesseerrvvee..  
  TThhiiss  sseessssiioonn  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  LLooddggee  iiss  ccaalllleedd  ttoo  oorrddeerr..  ((OOnnee  rraapp))  
  FFoorr  oouurr  ffiirrsstt  oorrddeerr  ooff  bbuussiinneessss  tthhiiss  mmoorrnniinngg  II  ccaallll  ttoo  tthhee  ppooddiiuumm  oouurr  DDiirreeccttoorr  ooff  
MMeemmbbeerrsshhiipp,,  SShhaawwnn  BBaaiillee..  
  
DDIIRREECCTTOORR  OOFF  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  SSHHAAWWNN  MM..  BBAAIILLEE::      
  GGoooodd  mmoorrnniinngg!!    IItt  iiss  aa  pprriivviilleeggee  ffoorr  mmee  ttoo  ssttaanndd  bbeeffoorree  yyoouu  ttooddaayy  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  
mmoosstt  eesssseennttiiaall  rreessoouurrccee  iinn  oouurr  ffrraatteerrnniittyy,,  tthhaatt  bbeeiinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp..    BBeeffoorree  ddooiinngg  ssoo,,  II  wwoouulldd  
lliikkee  ttoo  iinnttrroodduuccee  ttoo  yyoouu  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  MMeemmbbeerrsshhiipp  DDeeppaarrttmmeenntt  
ssttaaffff  wwhhoo  aarree  ttaasskkeedd  wwiitthh  pprroovviiddiinngg  eeffffiicciieenntt,,  qquuaalliittyy  sseerrvviiccee  ddaayy  iinn  aanndd  ddaayy  oouutt  ttoo  oouurr  
mmeemmbbeerrss..  
  TThhee  ddeeppaarrttmmeenntt  hhaass  tthhrreeee  pprriimmaarryy  ffuunnccttiioonnss::  
RReeccooggnniittiioonn  aanndd  MMeemmbbeerr  SSeerrvviicceess,,  mmaannaaggeedd  bbyy  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  KKiimm  TThhoommppssoonn,,  PPrrooggrraammss  
aanndd  AAccttiivviittiieess,,  uunnddeerr  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  SSccoott  BBaaiikkiiee  aanndd  PPrroommoottiioonn  aanndd  
MMaarrkkeettiinngg,,  hheeaaddeedd  uupp  bbyy  AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  CChhrriiss  EEcckkeerr..  
  OOuurr  cclleerriiccaall  ssttaaffff  ccoonnttiinnuueess  ttoo  hhaannddllee  ttaasskkss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ““2255  CClluubb””,,  tthhee  MMoooossee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  ““55  CClluubb””,,  LLiiffee  MMeemmbbeerrsshhiippss,,  CChhaarrtteerr  eeffffoorrttss  aanndd  ffrraatteerrnnaall  pprrooggrraammss..    SSeevveerraall  ooff  
oouurr  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  aarree  hheerree  tthhiiss  wweeeekk  wwoorrkkiinngg  aatt  tthhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  DDeeppaarrttmmeenntt  ddiissppllaayy  aarreeaa  oorr  
iinn  tthhee  MMoooossee  ggiifftt  ssttoorree..    IIff  yyoouu  hhaavvee  aann  ooppppoorrttuunniittyy,,  II  aasskk  yyoouu  ttoo  pplleeaassee  eexxpprreessss  yyoouurr  
aapppprreecciiaattiioonn  ttoo  tthheemm  ffoorr  tthheeiirr  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  aassssiisstt  wwhheenneevveerr  aanndd  hhoowweevveerr  tthheeyy  ccaann..  
  IItt  iiss  nnooww  mmyy  pplleeaassuurree  ttoo  iinnttrroodduuccee  ttoo  yyoouu  oouurr  tteeaamm  ooff  RReeggiioonnaall  aanndd  AAssssiissttaanntt  RReeggiioonnaall  
MMaannaaggeerrss,,  wwhhoo  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprroovviiddiinngg  aa  hhiigghh  lleevveell  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp,,  gguuiiddaannccee  aanndd  sseerrvviiccee  
ttoo  tthhee  LLooddggeess  aanndd  mmeemmbbeerrss  iinn  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  tteerrrriittoorriieess::  
SSeerrvviinngg  AAllaasskkaa,,  AAllbbeerrttaa  aanndd  BBrriittiisshh  CCoolluummbbiiaa,,  JJiimm  RReeiidd,,  AArriizzoonnaa//NNeeww  MMeexxiiccoo,,  BBiillll  
CCaavvaannaauugghh,,  AArrkkaannssaass,,  LLoouuiissiiaannaa  aanndd  MMiissssiissssiippppii,,  TToomm  DDuupprreeee,,  CCaalliiffoorrnniiaa//NNeevvaaddaa,,  CChhaarrlliiee  
LLooppeezz  ––  aassssiisstteedd  bbyy  GGaaiill  MMaarrllaatttt,,  CCoolloorraaddoo  aanndd  WWyyoommiinngg//WWeesstteerrnn  NNeebbrraasskkaa,,  FFrraannkk  GGaarreenn,,  
IIlllliinnooiiss,,  AAuussttiinn  HHoowwaarrdd,,  IInnddiiaannaa,,  MMiikkee  BBeeeerryy,,  IIoowwaa//EEaasstteerrnn  NNeebbrraasskkaa,,  KKaannssaass,,  MMiissssoouurrii  aanndd  
OOkkllaahhoommaa,,  DDaavvee  MMeeyyeerr  ––  aassssiisstteedd  bbyy  JJiimm  SSmmaarrddoonn,,  KKeennttuucckkyy  aanndd  TTeennnneesssseeee,,  DDoommiinniicc  
TTaallllaarriiccoo,,  MMaarryyllaanndd//DDeellaawwaarree//DD..CC..  aanndd  WWeesstt  VViirrggiinniiaa,,  JJiimm  HHaallee,,  MMiicchhiiggaann,,  DDaavvee  CCooffffeeyy,,  
MMiinnnneessoottaa  aanndd  WWiissccoonnssiinn,,  GGaarryy  BBeecckk,,  NNoorrtthh  aanndd  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa,,  VViiccttoorr  HHyyaatttt  ––  aassssiisstteedd  bbyy  
JJooee  ZZoolllliinnggeerr,,  OOnnttaarriioo,,  RRoobbeerrtt  LLoonnggcchhaammppss,,  TTeexxaass,,  RRoonn  TTrryyggssttaadd,,  aanndd  ffiinnaallllyy,,  sseerrvviinngg  
VViirrggiinniiaa,,  MMaatttt  GGrroovvee..  
  IItt  nnooww  ggiivveess  mmee  ggrreeaatt  pplleeaassuurree  ttoo  iinnttrroodduuccee  tthhee  sseevveenn  mmeenn  wwhhoo  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  tthhee  
ddiissttiinnccttiioonn  ooff  TToopp  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerr,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthheeiirr  eeffffoorrttss  dduurriinngg  tthhee  22001100--22001111  ffiissccaall  
yyeeaarr::  
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  SSeerrvviinngg  AAllaabbaammaa  aanndd  GGeeoorrggiiaa,,  TToopp  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerr  DDaavvee  SSmmoooott,,  sseerrvviinngg  
CCoonnnneeccttiiccuutt,,  MMaassssaacchhuusseettttss//RRhhooddee  IIssllaanndd  aanndd  tthhee  NNoorrtthheeaasstt,,  TToopp  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerr  SSccoottttyy  
FFiisskkee,,  sseerrvviinngg  tthhee  DDaakkoottaass  aanndd  MMoonnttaannaa,,  TToopp  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerr  GGrreegg  HHaannssoonn,,  sseerrvviinngg  
FFlloorriiddaa//BBeerrmmuuddaa,,  TToopp  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerr  JJeerrrryy  MMoonnkk,,  sseerrvviinngg  NNeeww  JJeerrsseeyy  aanndd  NNeeww  YYoorrkk,,  
TToopp  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerr  TToomm  WWoooodd  aanndd  TToopp  AAssssiissttaanntt  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerr  BBiillll  WWiinnddeerr,,  sseerrvviinngg  
OOhhiioo,,  TToopp  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerr  DDwwaaiinnee  BBrroowwnn,,  aanndd  sseerrvviinngg  PPeennnnssyyllvvaanniiaa,,  TToopp  RReeggiioonnaall  
MMaannaaggeerr  SSttaann  AAddaammss..  
  TTwwoo  ooff  oouurr  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerrss  aarree  uunnaabbllee  ttoo  bbee  wwiitthh  uuss  tthhiiss  wweeeekk  --  OOrreeggoonn  RReeggiioonnaall  
MMaannaaggeerr  DDuukkee  SSnnyyddeerr  aanndd  QQuueebbeecc  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerr  PPiieerrrree  CChhaalliiffoouuxx  --  bbootthh  ooff  wwhhoo  rreecceennttllyy  
uunnddeerrwweenntt  mmeeddiiccaall  pprroocceedduurreess..    BBuutt  II  aamm  pplleeaasseedd  ttoo  rreeppoorrtt  tthhaatt  tthheeyy  aarree  nnooww  hhoommee,,  rreessttiinngg  
ccoommffoorrttaabbllyy  aanndd  rreeccoovveerriinngg  nniicceellyy..  
  
  TThheerree  iiss  oonnee  mmoorree  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppuurrppoosseellyy  bbeeeenn  oommiitttteedd  ffoorr  aa  ssppeecciiaall  iinnttrroodduuccttiioonn..    
TThhiiss  ggeennttlleemmaann  iiss  ccuurrrreennttllyy  tthhee  lloonnggeesstt  sseerrvviinngg  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  DDeeppaarrttmmeenntt  ffiieelldd  
ssttaaffff,,  hhaavviinngg  aassssuummeedd  hhiiss  ppoossiittiioonn  oonn  AAuugguusstt  1155,,  11998877  aafftteerr  tthhee  rreettiirreemmeenntt  ooff  ffoorrmmeerr  RReeggiioonnaall  
DDiirreeccttoorr  HHaarroolldd  ““TTiinnyy””  WWaallllaaccee..    IInn  MMaarrcchh,,  II  wwaass  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  hhee  hhaadd  ddeecciiddeedd  ttoo  rreettiirree  aass  ooff  
tthhee  eenndd  ooff  JJuullyy  aafftteerr  nneeaarrllyy  2244  yyeeaarrss  ooff  sseerrvviiccee..    WWoouulldd  yyoouu  pplleeaassee  wweellccoommee  ttoo  tthhee  ppooddiiuumm,,  
tthhee  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerr  ffoorr  IIddaahhoo//UUttaahh  aanndd  WWaasshhiinnggttoonn//NNoorrtthheerrnn  IIddaahhoo,,  DDiicckk  SSuurrrryy??  
[[DDiicckk  ccaalllleedd  ttoo  ppooddiiuumm  ffoorr  ccoommmmeennttss]]  
  HHooww  aabboouutt  aa  nniiccee  rroouunndd  ooff  aappppllaauussee  ffoorr  tthhee  eennttiirree  ffiieelldd  ssttaaffff  ooff  tthhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  
DDeeppaarrttmmeenntt??  
  MMaayy  11,,  22001111  wwaass  aa  mmuucchh--aannttiicciippaatteedd  ddaayy  iinn  tthhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  aa  nnuummbbeerr  
ooff  rreeaassoonnss..    FFiirrsstt,,  wwee  wwoouulldd  hhaavvee  aallll  ooff  tthhee  ffiinnaall  ffiigguurreess  ffrroomm  tthhee  22001100--22001111  ffiissccaall  yyeeaarr  aanndd  
wwoouulldd  ffiinndd  oouutt  hhooww  wweellll  wwee  hhaadd  ddoonnee  wwiitthh  aallll  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinncceennttiivveess  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  
ooffffeerreedd  ttoo  oouurr  ssppoonnssoorrss..    TThhee  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  mmeemmbbeerrss  ttoo  eeaarrnn  ffrreeee  dduueess,,  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  tthhee  nnoo  
aapppplliiccaattiioonn  ffeeee  pprroommoottiioonn  oonn  FFeebbrruuaarryy  11sstt  aanndd  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  ““PPllaattiinnuumm  OOppppoorrttuunniittyy””  
pprrooggrraamm  ffoorr  MMaarrcchh  aanndd  AApprriill  pprroovviiddeedd  ssppoonnssoorrss  wwiitthh  mmoorree  iinncceennttiivveess  aatt  oonnee  ttiimmee  tthhaann  
ppoossssiibbllyy  aatt  aannyy  ootthheerr  ttiimmee  iinn  oouurr  hhiissttoorryy..  
  AAss  yyoouu  hheeaarrdd  FFrriiddaayy  nniigghhtt  dduurriinngg  tthhee  jjooiinntt  ggrraanndd  ooppeenniinngg,,  aafftteerr  aallll  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  
wwaass  ggaatthheerreedd,,  tthhee  LLooyyaall  OOrrddeerr  ooff  MMoooossee  eennddeedd  ““TThhee  TTiimmee  iiss  NNooww””  CCaammppaaiiggnn  66,,660066  mmeemmbbeerrss  
sshhoorrtt  ooff  sshhoowwiinngg  aann  iinnccrreeaassee  iinn  aaccttiivvee  mmeemmbbeerrsshhiipp..    HHoowweevveerr,,  wwee  hhaadd  aaccccoommpplliisshheedd  
ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  wwee  ddiissccuusssseedd  dduurriinngg  llaasstt  yyeeaarr’’ss  ccoonnvveennttiioonn  iinn  NNaasshhvviillllee..    WWee  mmeennttiioonneedd  tthhaatt,,  
dduuee  ttoo  tthhee  ggrreeaatt  nnuummbbeerr  ooff  mmeemmbbeerrss  wwee  wweerree  lloossiinngg  aannnnuuaallllyy,,  wwee  nneeeeddeedd  ttoo  ssllooww  oouurr  lloosssseess  ssoo  
tthhaatt  wwee  ccoouulldd  iiddeennttiiffyy  oouurr  pprriimmaarryy  iissssuueess  aanndd  bbee  aabbllee  ttoo  aaddddrreessss  tthheemm  ssoo  tthhaatt  wwee  ccoouulldd  ppuutt  aa  
ssttoopp  ttoo  lloosssseess  aallttooggeetthheerr  aanndd  bbeeggiinn  ttoo  eexxppeerriieennccee  ggaaiinnss..    BBaasseedd  oonn  oouurr  aavveerraaggee  lloosssseess  ppeerr  yyeeaarr,,  
wwee  wweerree  pplleeaasseedd  wwiitthh  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  wwee  wweerree  aabbllee  ttoo  cclloossee  tthhee  ggaapp..  
  AAnnootthheerr  rreeaassoonn  tthhaatt  wwee  wweerree  eexxcciitteedd  aabboouutt  MMaayy  11,,  22001111  wwaass  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  bbee  
iinnttrroodduucciinngg  tthhee  aannnnuuaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaammppaaiiggnn  ffoorr  tthhee  22001111--22001122  ffiissccaall  yyeeaarr  oonn  ddaayy  oonnee  rraatthheerr  
tthhaann  wwaaiittiinngg  ttoo  iinnttrroodduuccee  iitt  dduurriinngg  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn..    TThhiiss  wwoouulldd  ggiivvee  aallll  ooff  oouurr  
mmeemmbbeerrss  aann  aaddddiittiioonnaall  ttwwoo  ffuullll  mmoonntthhss  ttoo  pprroommoottee  aanndd  uuttiilliizzee  tthhee  ccaammppaaiiggnn  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  
iinnccrreeaassee  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ssttrreennggtthh  ooff  oouurr  LLooddggeess  aanndd  tthhee  ffrraatteerrnniittyy..  
  TThhee  tthheemmee  ooff  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaammppaaiiggnn  iiss  MMoooossee::  CCrreeaattee  SSoommee  IInntteerreesstt..    IIff  
yyoouu  llooookk  cclloosseellyy  aatt  tthhee  ccaammppaaiiggnn  llooggoo,,  yyoouu  wwiillll  nnoottiiccee  tthhaatt  tthhee  lleetttteerrss  CC..SS..II..  ssttaanndd  oouutt  wwiitthhiinn  
tthhee  wwoorrdd  ““MMoooossee””..    MMaannyy  ooff  oouurr  ccaammppaaiiggnn  aawwaarrddss  aanndd  sshhoorrtt--tteerrmm  pprrooggrraamm  iinncceennttiivveess  wwiillll  bbee  
bbaasseedd  oonn  tthhee  ppooppuullaarr  CC..SS..II..  tteelleevviissiioonn  pprrooggrraammss,,  aass  wweellll  aass  ootthheerr  mmyysstteerryy  aanndd  ssppyy  tteelleevviissiioonn  
sshhoowwss  aanndd  mmoovviieess..    YYoouu  wwiillll  aallssoo  nnoottiiccee  aa  tthhuummbb  pprriinntt  wwiitthhiinn  tthhee  ccaammppaaiiggnn  llooggoo,,  wwhhiicchh  iiss  
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mmeeaanntt  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  mmaarrkk  tthhaatt  wwee,,  aass  MMoooossee  mmeemmbbeerrss,,  ccaann  lleeaavvee  oonn  tthhee  lliivveess  ooff  ootthheerrss  
tthhrroouugghh  oouurr  ffrraatteerrnnaall  eeffffoorrttss..    
  LLeett’’ss  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  aawwaarrddss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  aannnnuuaall  ccaammppaaiiggnn,,  wwhhiicchh  aarree  bbaasseedd  oonn  
aapppplliiccaattiioonnss  ssppoonnssoorreedd  ffrroomm  MMaayy  11,,  22001111  ––  AApprriill  3300,,  22001122..    AAss  iinn  pprreevviioouuss  yyeeaarrss,,  aa  ssppoonnssoorr  
wwiillll  rreecceeiivvee  aa  ccaammppaaiiggnn  llaappeell  ppiinn  oonnccee  hhiiss  ffiirrsstt  aapppplliiccaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd  aanndd  aacccceepptteedd..    AA  
ssuuppppllyy  ooff  tthheessee  bbrriigghhtt  ssiillvveerr  ffiinniisshh  llaappeell  ppiinnss  wwaass  sshhiippppeedd  ttoo  eeaacchh  LLooddggee  aanndd  sshhoouulldd  bbee  
aapppprroopprriiaatteellyy  pprreesseenntteedd  ttoo  eeaacchh  ssppoonnssoorr..    LLooddggeess  sshhoouulldd  ccoonnttaacctt  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  RReeggiioonnaall  
MMaannaaggeerrss  ttoo  oorrddeerr  aaddddiittiioonnaall  ppiinnss  oonnccee  tthhee  iinniittiiaall  ssuuppppllyy  hhaass  bbeeeenn  ddeepplleetteedd..  
  OOuurr  ttwwoo--mmeemmbbeerr  aawwaarrdd  wwiillll  oonnccee  aaggaaiinn  ooffffeerr  tthhee  vvaalluuaabbllee  iinncceennttiivvee  ooff  aa  yyeeaarr’’ss  ffrreeee  
dduueess  ttoo  tthhoossee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  ffuullffiillll  tthheeiirr  oobblliiggaattiioonn  ttoo  ssttrreennggtthheenn  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhiiss  OOrrddeerr..    
WWhheenn  aa  mmeemmbbeerr  ssppoonnssoorrss  hhiiss  ffiirrsstt  ttwwoo  aapppplliiccaattiioonnss  dduurriinngg  tthhee  CCrreeaattee  SSoommee  IInntteerreesstt  
CCaammppaaiiggnn,,  hhee  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  ffrreeee  yyeeaarr’’ss  dduueess,,  oonnccee  tthhoossee  aapppplliiccaannttss  hhaavvee  bbeeeenn  aaddddeedd  ttoo  tthhee  
mmeemmbbeerrsshhiipp  rroollllss..    TThhee  aapppplliiccaannttss  mmuusstt  bbee  rreeppoorrtteedd  aass  eennrroolllleedd  bbyy  1100::0000  PPMM  CCeennttrraall  TTiimmee  oonn  
AApprriill  3300,,  22001122..  
  WWiitthh  tthhaatt  ffaacctt  iinn  mmiinndd,,  LLooddggee  OOffffiicceerrss  sshhoouulldd  ssttaarrtt  ppllaannnniinngg  nnooww  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  aannyy  
ssppeecciiaall  mmeeeettiinnggss  nneeeeddeedd  ttoo  eennrroollll  mmeemmbbeerrss  pprriioorr  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ffiissccaall  yyeeaarr  aarree  sscchheedduulleedd,,  
aanndd  tthhaatt  pprrooppeerr  nnoottiiffiiccaattiioonn  iiss  sseenntt  ttoo  mmeemmbbeerrss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ppaarraammeetteerrss  oouuttlliinneedd  iinn  tthhee  
GGeenneerraall  LLaawwss..  
  UUppoonn  aannaallyyzziinngg  tthhee  ffiinnaall  ssttaattiissttiiccss  ffrroomm  ““TThhee  TTiimmee  iiss  NNooww””  CCaammppaaiiggnn,,  wwee  ssaaww  aa  
ttrreemmeennddoouuss  ssppiikkee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  ssppoonnssoorreedd  oonnee  aanndd  ttwwoo  aapppplliiccaattiioonnss  dduurriinngg  
tthhee  yyeeaarr..    5500,,998811  mmeenn  ssppoonnssoorreedd  oonnee  aapppplliiccaattiioonn  llaasstt  yyeeaarr,,  ccoommppaarreedd  ttoo  3388,,118800  dduurriinngg  tthhee  
pprreevviioouuss  yyeeaarr..    2233,,779944  ooff  tthhoossee  mmeenn  ssppoonnssoorreedd  ttwwoo  aapppplliiccaattiioonnss,,  ccoommppaarreedd  ttoo  oonnllyy  1133,,888844  iinn  
22000099--22001100..    WWee  ssttrroonnggllyy  bbeelliieevvee  tthhiiss  wwaass  dduuee  ttoo  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  eeaarrnn  aa  ffrreeee  yyeeaarr’’ss  dduueess  tthhaatt  
wwaass  ppllaacceedd  bbeeffoorree  oouurr  mmeemmbbeerrsshhiipp..    OOff  tthhoossee  2233,,779944  tthhaatt  ssppoonnssoorreedd  ttwwoo  mmeemmbbeerrss,,  2200,,448877  
rreecceeiivveedd  ffrreeee  dduueess  aanndd  aannootthheerr  772277  lliiffee  mmeemmbbeerrss  eeaarrnneedd  tthheeiirr  ttwwoo--mmeemmbbeerr  aawwaarrdd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  
tthheeiirr  aapppplliiccaannttss  bbeeiinngg  rreeppoorrtteedd  aass  eennrroolllleedd  bbyy  1100::0000  PPMM  CCeennttrraall  TTiimmee  oonn  AApprriill  3300,,  22001111..    TThhaatt  
iiss  jjuusstt  oovveerr  8899  ppeerrcceenntt..    WWee  iinntteenndd  ffoorr  tthhiiss  iinncceennttiivvee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  aass  ppaarrtt  ooff  oouurr  aannnnuuaall  pprrooggrraamm,,  
wwhhiicchh  mmeeaannss  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  ssppoonnssoorr  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  aapppplliiccaattiioonnss  eeaacchh  yyeeaarr  wwiillll  rreecceeiivvee  ffrreeee  
dduueess  aanndd  wwiillll  NNEEVVEERR  PPAAYY  DDUUEESS  AAGGAAIINN..  
  FFoorr  oouurr  ssppoonnssoorrss  wwhhoo  aarree  aallrreeaaddyy  LLiiffee  MMeemmbbeerrss,,  wwee  hhaavvee  ffoouunndd  aann  iitteemm  ttoo  rreewwaarrdd  
tthhoossee  wwhhoo  ssppoonnssoorr  ttwwoo  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  lliieeuu  ooff  aa  yyeeaarr’’ss  ffrreeee  dduueess..    FFoorr  tthhee::  CCrreeaattee  SSoommee  
IInntteerreesstt  CCaammppaaiiggnn,,  wwee  hhaavvee  sseelleecctteedd  aann  eelleeccttrroonniicc  kkeeyy  ffiinnddeerr  tthhaatt  wwoouulldd  ddoo  aannyy  sseeccrreett  aaggeenntt  
pprroouudd..  
  SSppoonnssoorrss  ooff  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  mmeemmbbeerrss  dduurriinngg  tthhee  CCrreeaattee  SSoommee  IInntteerreesstt  CCaammppaaiiggnn  wwiillll  
hhaavvee  aa  cchhaannccee  ttoo  wwiinn  aa  ttrriipp  ffoorr  ttwwoo  ttoo  oonnee  ooff  tthhee  cciittiieess  wwhheerree  tthhee  CC..SS..II..  tteelleevviissiioonn  sseerriieess  aarree  
bbaasseedd..    TThheerree  wwiillll  bbee  tthhrreeee  wwiinnnneerrss  ddrraawwnn  aanndd  tthhee  ttrriippss  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  iinn  tthhee  ssaammee  oorrddeerr  iinn  
wwhhiicchh  tthhee  sshhoowwss  wweerree  rreelleeaasseedd..    TThhee  ffiirrsstt  wwiinnnneerr  wwiillll  hheeaadd  ttoo  LLaass  VVeeggaass,,  tthhee  sseeccoonndd  ttoo  MMiiaammii  
aanndd  tthhee  tthhiirrdd  ttoo  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy..    TTrriippss  wwiillll  iinncclluuddee  aaiirrffaarree  ffoorr  ttwwoo  aanndd  hhootteell  aaccccoommmmooddaattiioonnss..    
EEaacchh  ssppoonnssoorr  wwiillll  hhaavvee  oonnee  eennttrryy  iinn  tthhee  ddrraawwiinngg  ffoorr  eevveerryy  ffoouurr  aapppplliiccaattiioonnss  tthheeyy  ssppoonnssoorr  pprriioorr  
ttoo  AApprriill  3300,,  22001122..  
  WWhheenn  mmeemmbbeerrss  qquuaalliiffyy  ffoorr  tthhiiss  yyeeaarr’’ss  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  55  CClluubb,,  bbyy  ssppoonnssoorriinngg  ffiivvee  
aapppplliiccaattiioonnss  bbeettwweeeenn  MMaayy  11,,  22001111  aanndd  AApprriill  3300,,22001122,,  tthheeyy  wwiillll  rreecceeiivvee  tthheeiirr  ppeerrssoonnaalliizzeedd  55  
CClluubb  wwaalllleett  ccaarrdd,,  aass  wweellll  aass  aa  22001111--22001122  55  CClluubb  wwiinnddooww  ddeeccaall  ttoo  pprroouuddllyy  ddiissppllaayy..    IInn  
aaddddiittiioonn,,  55  CClluubb  qquuaalliiffiieerrss  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  ggiifftt  ffoorr  tthheeiirr  oouuttssttaannddiinngg  eeffffoorrttss,,  ccoouurrtteessyy  ooff  tthheeiirr  
rreessppeeccttiivvee  SSttaattee  aanndd  PPrroovviinncciiaall  MMoooossee  AAssssoocciiaattiioonnss,,  wwhhoo  wwiillll  pprroovviiddee  tthhee  ffuunnddss  ttoo  mmaakkee  tthheessee  
aawwaarrddss  ppoossssiibbllee..    OOuurr  22001111--22001122  55  CClluubbbbeerrss  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  ddeelluuxxee  ppaarriinngg  kknniiffee  aanndd  vveeggeettaabbllee  
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ppeeeelleerr  ggiifftt  sseett  ffrroomm  AAmmeerriiccaann  MMaaddee  CCuuttlleerryy  wwiitthh  tthhee  wwoorrddss  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  55  CClluubb  
eennggrraavveedd  oonn  tthhee  hhaannddlleess  ooff  eeaacchh  iitteemm  aanndd  tthhee  55  CClluubb  llooggoo  llaasseerr  eennggrraavveedd  oonn  tthhee  kknniiffee  bbllaaddee..  
  TThheerree  aarree  nnoo  cchhaannggeess  ttoo  rreeppoorrtt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  MMoooossee  2255  CClluubb  oorr  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall’’ss  
CCiirrccllee  ooff  DDiissttiinnccttiioonn  rreeccooggnniittiioonn  pprrooggrraamm  ffoorr  tthhee  ccoommiinngg  yyeeaarr..  
  AAss  wwee  ddoo  eevveerryy  yyeeaarr  aatt  tthhiiss  ppooiinntt  iinn  tthhee  rreeppoorrtt,,  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ppaayy  ttrriibbuuttee  ttoo  oouurr  ttoopp  
ffiivvee  aaccttiivvee  ssppoonnssoorrss  iinn  tthhee  LLooyyaall  OOrrddeerr  ooff  MMoooossee..    CCoonnttiinnuuiinngg  ttoo  ccoommffoorrttaabbllyy  hhoolldd  oonn  ttoo  tthhee  
hhoonnoorr  ooff  ttoopp  aaccttiivvee  ssppoonnssoorr  iiss  CChhaarrlleess  SSmmiitthh  ooff  BBaatteessvviillllee,,  AArrkkaannssaass  LLooddggee  11883399..    CChhaarrlliiee  
ssppoonnssoorreedd  aannootthheerr  5544  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  22001100--22001111,,  bbrriinnggiinngg  hhiiss  lliiffeettiimmee  ttoottaall  ttoo  22,,880088..  
  AAllssoo  ccoommffoorrttaabbllee  iinn  hhiiss  ccuurrrreenntt  ppoossiittiioonn  aass  tthhee  nnuummbbeerr  ttwwoo  aaccttiivvee  ssppoonnssoorr  iinn  tthhee  
ffrraatteerrnniittyy  iiss  EEdd  ““PPoorrkkeeyy””  SSttrroonngg  ooff  CChheellsseeaa,,  MMaassssaacchhuusseettttss  LLooddggee  773366..    ““PPoorrkkeeyy””  ssppoonnssoorreedd  
8866  aapppplliiccaattiioonnss  llaasstt  yyeeaarr  aanndd  nnooww  hhaass  11,,990099  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  hhiiss  ccrreeddiitt  lliiffeettiimmee..  
  RReemmaaiinniinngg  iinn  tthhiirrdd  ppllaaccee  iiss  LLaauurreennccee  SSaalliinnggeerr,,  aa  mmeemmbbeerr  ooff  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy,,  wwhhoo  
hhaass  ssppoonnssoorreedd  11,,666677  aapppplliiccaattiioonnss  iinn  hhiiss  MMoooossee  ccaarreeeerr..    RRaappiiddllyy  aapppprrooaacchhiinngg  tthhiiss  nnuummbbeerr  aarree  
oouurr  ffoouurrtthh  aanndd  ffiifftthh  ppllaaccee  lliiffeettiimmee  ssppoonnssoorrss..    CCuurrrreennttllyy  iinn  ffoouurrtthh  ppllaaccee  iiss  JJaacckk  RRaaffooooll  ooff  
DDaayyttoonnaa  BBeeaacchh,,  FFlloorriiddaa  LLooddggee  11226633..    JJaacckk  ssppoonnssoorreedd  1155  aapppplliiccaattiioonnss  dduurriinngg  ““TThhee  TTiimmee  iiss  
NNooww””  CCaammppaaiiggnn,,  bbrriinnggiinngg  hhiiss  lliiffeettiimmee  ttoottaall  ttoo  11,,666600..    AAnndd  rriigghhtt  bbeehhiinndd  JJaacckk  iiss  WWiilllliiaamm  PPrriiccee  
ooff  SSaalliissbbuurryy,,  MMaarryyllaanndd  LLooddggee  665544,,  wwhhoo  ssppoonnssoorreedd  3377  aapppplliiccaattiioonnss  llaasstt  yyeeaarr  aanndd  nnooww  hhaass  
11,,664422  lliiffeettiimmee..    CCoonnggrraattuullaattiioonnss  ttoo  oouurr  ttoopp  ffiivvee  aaccttiivvee  ssppoonnssoorrss  aanndd  aa  ssppeecciiaall  ‘‘tthhaannkk  yyoouu’’  ttoo  
eeaacchh  ooff  yyoouu  ffoorr  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  lleeaadd  bbyy  eexxaammppllee  iinn  ssttrreennggtthheenniinngg  oouurr  DDeeffeennddiinngg  CCiirrccllee..  
  IInn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  CCrreeaattee  SSoommee  IInntteerreesstt  CCaammppaaiiggnn,,  wwee  wwiillll  sseeee  tthhee  ccoonnttiinnuuaattiioonn  
ooff  tthhee  MMoooosseehheeaarrtt  CCeenntteennnniiaall  wwaattcchh  iinncceennttiivvee..    TThhiiss  pprrooggrraamm,,  wwhhiicchh  wwaass  iinnttrroodduucceedd  wwiitthh  
““TThhee  TTiimmee  iiss  NNooww””  CCaammppaaiiggnn  aatt  llaasstt  yyeeaarr’’ss  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn,,  rreeccooggnniizzeess  tthhoossee  
mmeemmbbeerrss  wwhhoo  ssppoonnssoorr  2255  aapppplliiccaattiioonnss  bbeettwweeeenn  JJuunnee  11,,  22001100  aanndd  JJuullyy  3311,,  22001133  wwiitthh  aa  ccuussttoomm--
mmaaddee  SSkkaaggeenn  wwrriissttwwaattcchh  ffoorr  tthheeiirr  oouuttssttaannddiinngg  eeffffoorrtt..    TThhee  wwaattcchheess  ffeeaattuurree  aa  bbllaacckk  ffaaccee  wwiitthh  
tthhee  MMoooosseehheeaarrtt  CCeenntteennnniiaall  llooggoo  eemmbbllaazzoonneedd  iinn  bbrriigghhtt  ssiillvveerr..    TThheessee  bbeeaauuttiiffuull  ccoommmmeemmoorraattiivvee  
iitteemmss  wwiillll  oonnllyy  bbee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  ssppoonnssoorrss  wwhhoo  qquuaalliiffyy  dduurriinngg  tthhee  tthhrreeee--yyeeaarr  ppeerriioodd..    TThhee  wwaattcchh  
iinncceennttiivvee  wwiillll  ccoonncclluuddee  dduurriinngg  tthhee  aaccttuuaall  wweeeekk  ooff  tthhee  MMoooosseehheeaarrtt  CCeenntteennnniiaall  cceelleebbrraattiioonn..  
  TToo  ddaattee,,  111111  mmeenn’’ss  wwaattcchheess  hhaavvee  bbeeeenn  aawwaarrddeedd  ttoo  qquuaalliiffyyiinngg  ssppoonnssoorrss..    II  hhaavvee  tthhee  
pprriivviilleeggee  ttooddaayy  ttoo  rreeccooggnniizzee  oonnee  ooff  tthhoossee  qquuaalliiffiieerrss..    IItt  iiss  aallwwaayyss  eexxttrreemmeellyy  ggrraattiiffyyiinngg  ttoo  
rreeccooggnniizzee  oonnee  ooff  oouurr  lleeaaddeerrss  wwhheenn  hhee  oorr  sshhee  eeaarrnnss  iinncceennttiivvee  aawwaarrddss,,  aass  iitt  iiss  pprrooooff  tthhaatt  tthheeyy  aarree  
lleeaaddiinngg  bbyy  eexxaammppllee  aanndd  ddooiinngg  tthhee  ssaammee  tthhiinnggss  aass  aarree  aasskkeedd  ooff  aannyy  ootthheerr  mmeemmbbeerr..    II  ccaallll  ttoo  tthhee  
ppooddiiuumm  oouurr  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  BBiillll  AAiirreeyy..  
  BBiillll,,  iitt  iiss  aann  hhoonnoorr  ffoorr  mmee  ttoo  pprreesseenntt  ttoo  yyoouu  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss,,  wwhhiicchh  yyoouu  eeaarrnneedd  
dduurriinngg  ““TThhee  TTiimmee  iiss  NNooww””  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaammppaaiiggnn::  
FFiirrsstt,,  yyoouurr  wwaalllleett  ccaarrdd  aanndd  wwiinnddooww  ddeeccaall  ffoorr  eeaarrnniinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  22001100--22001111  MMoooossee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  ““55  CClluubb””..  
NNeexxtt,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  ssppoonnssoorriinngg  2255  mmeemmbbeerrss  dduurriinngg  tthhee  ffiissccaall  yyeeaarr,,  yyoouu  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  
mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall’’ss  CCiirrccllee  ooff  DDiissttiinnccttiioonn,,  wwhhiicchh  sseeeemmss  aawwkkwwaarrdd  ttoo  ssaayy  
bbeeccaauussee  yyoouu  aarree  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall..    IInn  aannyy  ccaassee,,  yyoouu  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  yyoouurr  CCiirrccllee  ooff  DDiissttiinnccttiioonn  
aanndd  wwiillll  aatttteenndd  yyoouurr  eevveenntt  ttoo  ddiinnee  wwiitthh  yyoouu  aanndd  yyoouurr  wwiiffee  pprriioorr  ttoo  tthhee  2255  CClluubb  sshhooww  oonn  
TTuueessddaayy  nniigghhtt..    YYoouu  hhaavvee  aallssoo  eeaarrnneedd  tthhee  nneeww  CCiirrccllee  ooff  DDiissttiinnccttiioonn  nneecckkttiiee..    
  IInn  aaddddiittiioonn,,  bbeeccaauussee  yyoouu  hhaavvee  ssppoonnssoorreedd  2255  mmeemmbbeerrss  ssiinnccee  JJuunnee  11,,  22001100,,  yyoouu  hhaavvee  
eeaarrnneedd  tthhee  MMoooosseehheeaarrtt  CCeenntteennnniiaall  ccoommmmeemmoorraattiivvee  wwaattcchh..    OOnn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  
DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  tthhoossee  pprreesseenntt,,  wwee  ssaayy  ““tthhaannkk  yyoouu””  ffoorr  ccoonnttiinnuuiinngg  ttoo  uupphhoolldd  yyoouurr  ooaatthh  ttoo  
ssttrreennggtthheenn  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  oouurr  OOrrddeerr..  
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    AAnndd  ffiinnaallllyy,,  II  aamm  aallssoo  pplleeaasseedd  ttoo  iinnffoorrmm  tthhoossee  iinn  aatttteennddaannccee  tthhaatt  yyoouu  hhaavvee  
qquuaalliiffiieedd  ffoorr  tthhee  22001111--22001122  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  55  CClluubb  aanndd  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  pprreesseenntt  yyoouu  wwiitthh  
yyoouurr  wwaalllleett  ccaarrdd,,  wwiinnddooww  ddeeccaall  aanndd  yyoouurr  ddeelluuxxee  ppaarriinngg  kknniiffee  aanndd  vveeggeettaabbllee  ppeeeelleerr  ggiifftt  sseett..  
  DDuurriinngg  llaasstt  yyeeaarr’’ss  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaammppaaiiggnn,,  wwee  bbeeggaann  ddeevveellooppiinngg  sshhoorrtt--tteerrmm  
mmeemmbbeerrsshhiipp  iinncceennttiivvee  pprrooggrraammss  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  aassssiisstt  iinn  ggeenneerraattiinngg  aapppplliiccaattiioonnss..    TThheessee  
pprrooggrraammss  aarree  ppaacckkaaggeedd  wwiitthh  iinncceennttiivvee  aawwaarrddss  aanndd  aassssoocciiaatteedd  pprroommoottiioonnaall  mmaatteerriiaallss..    OOnnee  ooff  
tthhee  mmoorree  ppooppuullaarr  sshhoorrtt--tteerrmm  pprrooggrraammss  wwaass  tthhee  ““RRaaccee  ffoorr  tthhee  WWiinnnneerr’’ss  CCiirrccllee””,,  wwhhiicchh  wwaass  
hheelldd  dduurriinngg  NNoovveemmbbeerr  aanndd  DDeecceemmbbeerr  22001100..    TThhee  pprrooggrraamm  ggaavvee  ssppoonnssoorrss  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  
wwiinn  aa  ttrriipp  ttoo  tthhee  22001111  DDaayyttoonnaa  550000,,  iinncclluuddiinngg  aaiirrffaarree,,  hhootteell  aaccccoommmmooddaattiioonnss,,  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ttoo  
aanndd  ffrroomm  tthhee  ttrraacckk,,  ttwwoo  ttiicckkeettss  ttoo  tthhee  SSpprriinntt  FFaann  ZZoonnee  aanndd  ttwwoo  ttiicckkeettss  ttoo  wwaattcchh  tthhee  rraaccee  ffrroomm  
tthhee  SSpprriinntt  TToowweerr,,  aass  wweellll  aass  $$550000  iinn  VViissaa  ggiifftt  ccaarrddss  ccoouurrtteessyy  ooff  UU..SS..  BBaannkk..    TThhee  wwiinnnneerr  ooff  tthhee  
ttrriipp  wwaass  SSccootttt  NNoorrbbeerrgg  ooff  MMoonntteessaannoo,,  WWaasshhiinnggttoonn  LLooddggee  11221100..    TThhee  ffrraatteerrnniittyy  wwoonn  aass  wweellll,,  
aass  1122,,997711  aapppplliiccaattiioonnss  wweerree  ggeenneerraatteedd  dduurriinngg  tthhee  iinncceennttiivvee  ppeerriioodd,,  aann  iinnccrreeaassee  ooff  771166  
aapppplliiccaattiioonnss  oovveerr  tthhee  ssaammee  mmoonntthhss  dduurriinngg  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr..  
  TThhiiss  yyeeaarr  tthheerree  wwiillll  bbee  ffoouurr  qquuaarrtteerrllyy  iinncceennttiivvee  pprrooggrraammss  tthhaatt  wwiillll  aallll  ttiiee  iinn  ttoo  tthhee  
CCrreeaattee  SSoommee  IInntteerreesstt  MMeemmbbeerrsshhiipp  CCaammppaaiiggnn..    EEaacchh  iinncceennttiivvee  pprrooggrraamm  wwiillll  bbee  aa  mmiissssiioonn  ffoorr  
oouurr  aaggeennttss  ooff  LL..OO..OO..MM..  ttoo  aacccceepptt  aanndd  ttoo  sseeee  tthhrroouugghh  ttoo  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn..    MMiissssiioonn  OOnnee,,  
wwhhiicchh  wwaass  iinnttrroodduucceedd  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  aannnnuuaall  ccaammppaaiiggnn  oonn  MMaayy  11,,  iiss  eennttiittlleedd  ““TTuunnee  IInn  ttoo  
MMeemmbbeerrsshhiipp””..    TThhiiss  mmiissssiioonn  rreewwaarrddss  ssppoonnssoorrss  ooff  ttwwoo  mmeemmbbeerrss  bbeettwweeeenn  MMaayy  11sstt  aanndd  JJuullyy  
3311sstt  wwiitthh  aa  MMoooossee::  CCSSII  ssppyy  ppeenn  rraaddiioo..    MMiissssiioonn  TTwwoo  iiss  ““MMiissssiioonn::  PPoossssiibbllee””,,  aanndd  wwiillll  rruunn  ffrroomm  
AAuugguusstt  11sstt  tthhrroouugghh  OOccttoobbeerr  3311sstt..    SSppoonnssoorrss  ooff  ttwwoo  mmeemmbbeerrss  dduurriinngg  MMiissssiioonn  TTwwoo  wwiillll  rreecceeiivvee  
aa  LLyynnxx  1122--ffuunnccttiioonn  mmuullttii--ppuurrppoossee  ppoocckkeettkknniiffee,,  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  sscciissssoorrss,,  aa  ssaaww  bbllaaddee,,  aa  bboottttllee  
ooppeenneerr,,  aa  ccaann  ooppeenneerr  aanndd  aa  ccoorrkkssccrreeww..    PPrroommoottiioonnaall  ppoosstteerrss  ffoorr  ““MMiissssiioonn::  PPoossssiibbllee””  wwiillll  bbee  
mmaaiilleedd  ttoo  LLooddggeess  iinn  mmiidd--JJuullyy..    EElleeccttrroonniicc  mmaatteerriiaall  iiss  aallrreeaaddyy  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  MMoooossee  PPrreessss  
SSeerrvviiccee  oonn  tthhee  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  wweebbssiittee..  
  AAllll  ssppoonnssoorr  ccrreeddiittss  eeaarrnneedd  dduurriinngg  tthhee  sshhoorrtt--tteerrmm  iinncceennttiivvee  pprrooggrraammss  wwiillll  ccoouunntt  ttoowwaarrdd  
aawwaarrddss  tthhaatt  aarree  ppaarrtt  ooff  tthhee  CCrreeaattee  SSoommee  IInntteerreesstt  aannnnuuaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaammppaaiiggnn,,  aass  wweellll  aass  
lliiffeettiimmee  ssppoonnssoorr  rreeccooggnniittiioonn  pprrooggrraammss..  
  BBuuiillddiinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  ddooeess  nnoott  bbeeggiinn  aanndd  eenndd  wwiitthh  tthhee  aannnnuuaall  ccaammppaaiiggnn  pprreesseenntteedd  bbyy  
tthhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  aannyy  aaddddiittiioonnaall  sshhoorrtt--tteerrmm  iinncceennttiivvee  pprrooggrraammss..    AAssssoocciiaattiioonnss  
aanndd  LLooddggeess  hhaavvee  ggooaallss  ooff  iinnccrreeaassiinngg  aaccttiivvee  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  aanndd  tthhaatt’’ss  bbeeccaauussee  tthheeyy  uunnddeerrssttaanndd  
tthhee  bbeenneeffiittss  ttoo  hhaavviinngg  mmoorree  rreessoouurrcceess  ttoo  pprroommoottee  aanndd  ssuuppppoorrtt  oouurr  pprrooggrraammss  aanndd  iinniittiiaattiivveess..    IInn  
oorrddeerr  ffoorr  tthheemm  ttoo  rreeaalliizzee  tthhoossee  ggooaallss,,  tthheeyy  mmuusstt  ffiinndd  wwaayyss  ttoo  ddrraaww  pprroossppeeccttiivvee  mmeemmbbeerrss  aanndd  ttoo  
mmoottiivvaattee  ccuurrrreenntt  mmeemmbbeerrss  ttoo  eexxtteenndd  tthhaatt  iinnvviittaattiioonn  ttoo  ffrriieennddss,,  rreellaattiivveess  aanndd  aassssoocciiaatteess  ttoo  jjooiinn  
wwiitthh  uuss..  
  IIff  yyoouu  llooookk  aatt  oouurr  ssttrruuccttuurree  ooff  ooppeerraattiioonn,,  wwee  ooff  ccoouurrssee  hhaavvee  tthhee  LLooddggee  aass  tthhee  
ffoouunnddaattiioonn..    LLooddggeess  ccoommpprriissee  DDiissttrriiccttss..    DDiissttrriiccttss  ccoommpprriissee  AAssssoocciiaattiioonnss..    AAnndd  AAssssoocciiaattiioonnss,,  
aalloonngg  wwiitthh  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy,,  ccoommpprriissee  tthhee  LLooyyaall  OOrrddeerr  ooff  MMoooossee..    AAtt  
ffiirrsstt  ggllaannccee,,  tthhiiss  mmaayy  sseeeemm  ttoo  bbee  lliikkee  aa  ppyyrraammiidd  sseett--uupp..    UUttiilliizzee  tthhee  aannnnuuaall  IInntteerrnnaattiioonnaall  
mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaammppaaiiggnn  aanndd  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  aaddddiinngg  nneeww  mmeemmbbeerrss  ttrriicckkllee  ddoowwnn  ttoo  tthhee  
ssuubbsseeqquueenntt  uunniittss..    TThhaatt  mmaayy  bbee  ttrruuee  iiff  yyoouu  vviieeww  mmeemmbbeerrsshhiipp  bbuuiillddiinngg  aass  mmoovviinngg  iinn  oonnee  
ddiirreeccttiioonn..    IInn  oouurr  ffrraatteerrnniittyy,,  tthhaatt  iiss  ssiimmppllyy  nnoott  tthhee  ccaassee..    
  BBuuiillddiinngg  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  LLooyyaall  OOrrddeerr  ooff  MMoooossee  wwoorrkkss  bbeesstt  wwhheenn  tthhee  ffllooww  
wwoorrkkss  iinn  mmuullttiippllee  ddiirreeccttiioonnss..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  ccaammppaaiiggnn  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  
eeffffoorrttss  ooff  AAssssoocciiaattiioonnss,,  DDiissttrriiccttss  aanndd  LLooddggeess,,  iinncceennttiivveess  aatt  tthhee  LLooddggee  lleevveell  wwiillll  bboollsstteerr  tthhee  
DDiissttrriicctt,,  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  aanndd  tthhee  LLooyyaall  OOrrddeerr  ooff  MMoooossee..    MMuullttiippllee  iinncceennttiivvee  pprrooggrraammss  wwoorrkkiinngg  
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ttooggeetthheerr  sshhoouulldd  ddoo  nnootthhiinngg  bbuutt  eenneerrggiizzee  oouurr  ccuurrrreenntt  mmeemmbbeerrss  ttoo  iinnccrreeaassee  tthheeiirr  ddrriivvee  ttoo  bbrriinngg  
ootthheerrss  iinnttoo  oouurr  aaccttiivvee  mmeemmbbeerrsshhiipp..  
  IInncceennttiivveess  aatt  tthhee  LLooddggee  lleevveell  oobbvviioouussllyy  ssttaarrtt  wwiitthh  tthhee  LLooddggee’’ss  MMeemmbbeerrsshhiipp  
CCoommmmiitttteeee..    IIff  yyoouurr  ccoommmmiitttteeee  iiss  nnoott  ooppeerraattiinngg  oorr  hhaass  aa  cchhaaiirrmmaann  iinn  nnaammee  oonnllyy,,  yyoouu  aarree  
aalllloowwiinngg  aa  ddiisssseerrvviiccee  ttoo  yyoouurr  LLooddggee  aanndd  ttoo  tthhee  OOrrddeerr  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee..    AAss  wwiitthh  aannyy  ootthheerr  
ccoommmmiitttteeee  ooff  aa  LLooddggee,,  tthhoossee  tthhaatt  aarree  wweellll  oorrggaanniizzeedd,,  hhaavvee  ssoolliidd  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  uuttiilliizzee  tthhee  
ttaalleennttss  ooff  mmuullttiippllee  mmeemmbbeerrss  rraatthheerr  tthhaann  ooppeerraattiinngg  aass  aa  ccoommmmiitttteeee  ooff  oonnee  wwiillll  bbee  tthhee  mmoosstt  
ssuucccceessssffuull..    TThhee  mmaajjoorr  ddiiffffeerreennccee  ffrroomm  ootthheerr  ccoommmmiitttteeeess  iiss  tthhaatt  aa  ssttrroonngg  MMeemmbbeerrsshhiipp  
CCoommmmiitttteeee  ccoouulldd  bbee  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  aa  LLooddggee  tthhrriivviinngg  oorr  mmeerreellyy  ssuurrvviivviinngg..  
  AA  ssuucccceessssffuull  LLooddggee  MMeemmbbeerrsshhiipp  CCoommmmiitttteeee  sshhoouulldd  ffooccuuss  oonn  ffoouurr  ““RR’’ss””::  
RReeccrruuiittmmeenntt  ––  IImmpplleemmeennttiinngg  pprrooggrraammss  ddeessiiggnneedd  ttoo  aattttrraacctt  nneeww  mmeemmbbeerrss  aanndd  ttoo  mmoottiivvaattee  
ssppoonnssoorrss  
RReecceeppttiioonn  ––  HHaavviinngg  ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  aatt  tthhee  ddoooorr,,  aatt  LLooddggee  eevveennttss  oorr  iinn  tthhee  SSoocciiaall  QQuuaarrtteerrss  
ttoo  wweellccoommee  mmeemmbbeerrss  aanndd  ttoo  bbee  tthhee  ffrroonnttlliinneess  ooff  mmaakkiinngg  yyoouurr  LLooddggee  ““TThhee  FFrriieennddlliieesstt  PPllaaccee  iinn  
TToowwnn””  
RReeccooggnniittiioonn  ––  PPrreesseennttiinngg  aawwaarrddss  ttoo  qquuaalliiffyyiinngg  ssppoonnssoorrss  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr  aanndd  iinn  aapppprroopprriiaattee  
vveennuueess,,  aass  wweellll  aass  ppllaannnniinngg  tthhee  LLooddggee’’ss  aannnnuuaall  PPrreeffeerrrreedd  MMeemmbbeerr  ppaarrttyy  iinn  MMaayy  ooff  eeaacchh  yyeeaarr,,  
aanndd  
RReetteennttiioonn  ––  AAccttiivveellyy  ccoonnttaaccttiinngg  mmeemmbbeerrss  pprriioorr  ttoo  tthheeiirr  dduueess  eexxppiirriinngg  ttoo  eennccoouurraaggee  rreenneewwaall,,  aass  
wweellll  aass  wwoorrkkiinngg  aarrrreeaarrss  lliissttss  ttoo  bbrriinngg  ddrrooppppeedd  mmeemmbbeerrss  bbaacckk  iinnttoo  aaccttiivvee  mmeemmbbeerrsshhiipp..  
  AAddddiittiioonnaallllyy,,  AAssssoocciiaattiioonnss  tthhaatt  ddeevveelloopp  aanndd  uuttiilliizzee  mmeemmbbeerrsshhiipp  pprrooggrraammss  tteenndd  ttoo  ffiinndd  
ggrreeaatteerr  ssuucccceessss  tthhaann  tthhoossee  tthhaatt  ddoo  nnoott..    IItt  iiss  nnoo  ccooiinncciiddeennccee  tthhaatt  mmoosstt  ooff  tthhee  ttoopp  tteenn  
AAssssoocciiaattiioonnss  iinn  mmeemmbbeerrsshhiipp  pprroodduuccttiioonn  llaasstt  yyeeaarr  hhaadd  aann  AAssssoocciiaattiioonn  ccaammppaaiiggnn  tthhaatt  rraann  
ccoonnccuurrrreennttllyy  wwiitthh  ““TThhee  TTiimmee  iiss  NNooww””..    EEaacchh  yyeeaarr,,  mmaannyy  ooff  oouurr  AAssssoocciiaattiioonnss  ccoommee  uupp  wwiitthh  
tthheeiirr  oowwnn  ccaattcchhyy  tthheemmeess,,  iinncceennttiivvee  aawwaarrddss  aanndd  pprroommoottiioonnaall  mmaatteerriiaallss,,  aanndd  tthheeyy  rreeaapp  tthhee  
rreewwaarrddss  ooff  iinnvveessttiinngg  iinn  tthheeiirr  ffuuttuurreess..  
  WWhhiillee  mmaannyy  AAssssoocciiaattiioonnss  ddoo  aa  ggrreeaatt  jjoobb,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ggiivvee  ssppeecciiaall  rreeccooggnniittiioonn  ttoo  tthhee  
CCaalliiffoorrnniiaa//NNeevvaaddaa  MMoooossee  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  ddeevviiaattiinngg  ffrroomm  tthhee  oorrddiinnaarryy  iinn  ccrreeaattiinngg  tthheeiirr  
pprrooggrraammss  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  llaasstt  yyeeaarr  tthhee  AAssssoocciiaattiioonn  mmaaddee  aa  ddeeddiiccaatteedd  
eeffffoorrtt  ttoo  ffooccuuss  oonn  iinnccrreeaassiinngg  aaccttiivvee  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  eeaacchh  LLooddggee,,  tthhuuss  sshhoowwiinngg  aann  iinnccrreeaassee  iinn  
tthhee  AAssssoocciiaattiioonn..    WWee  hhaavvee,,  II’’mm  ssuurree,,  aallll  hheeaarrdd  tthhee  rreeqquueesstt  ttoo  ssiimmppllyy  iinnccrreeaassee  oouurr  aaccttiivvee  
mmeemmbbeerrsshhiipp  eeaacchh  yyeeaarr  bbyy  jjuusstt  oonnee  mmeemmbbeerr..    WWeellll  CCaalliiffoorrnniiaa//NNeevvaaddaa  ppuutt  aa  ttwwiisstt  oonn  tthhaatt  
rreeqquueesstt,,  tteelllliinngg  tthheeiirr  LLooddggeess,,  ““UUpp  YYoouurrss……bbyy  oonnee””..      
  TThhaatt  ccrreeaattiivviittyy  hhaass  ccoommee  tthhrroouugghh  aaggaaiinn  tthhiiss  yyeeaarr  ffoorr  aa  mmeemmbbeerrsshhiipp  pprroodduuccttiioonn  
ccaammppaaiiggnn..    WWee  aallll  rreeaalliizzee  hhooww  tthhee  eeccoonnoommyy  hhaass  bbeeeenn  ffoorr  tthhee  ppaasstt  sseevveerraall  yyeeaarrss,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  
fflluuccttuuaattiioonn  aanndd  sseeeemmiinnggllyy  nneevveerr  eennddiinngg  iinnccrreeaasseess  ooff  tthhee  pprriiccee  ooff  ggaassoolliinnee..    SSuurree  tthheerree  hhaavvee  
bbeeeenn  mmeemmbbeerrsshhiipp  pprroommoottiioonnss  bbeeffoorree  tthhaatt  ooffffeerreedd  ggaass  ccaarrddss  aass  iinncceennttiivveess  ttoo  ssppoonnssoorrss,,  bbuutt  II’’mm  
ssuurree  tthheeyy  hhaavvee  nneevveerr  bbeeeenn  pprroommootteedd  qquuiittee  lliikkee  tthhiiss..    YYoouu’’dd  eexxppeecctt  iitt  ffrroomm  bbeeaannss  oorr  cchhiillii,,  bbuutt  
tthhiiss  yyeeaarr  iinn  CCaalliiffoorrnniiaa  aanndd  NNeevvaaddaa,,  iitt’’ss  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa//NNeevvaaddaa  MMoooossee  AAssssoocciiaattiioonn  tthhaatt  ggiivveess  
yyoouu  ggaass..  
  BBrrootthheerrss,,  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  MMeemmbbeerrsshhiipp  DDeeppaarrttmmeenntt,,  II  tthhaannkk  yyoouu  ffoorr  yyoouurr  ccoonnttiinnuuiinngg  
ssuuppppoorrtt  ooff  oouurr  ffrraatteerrnniittyy  aanndd  yyoouurr  ccoonnttiinnuuiinngg  eeffffoorrttss  ttoo  ssttrreennggtthheenn  iittss  rraannkkss..    BBuuiillddiinngg  oouurr  
mmeemmbbeerrsshhiipp  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  oouurr  ttoopp  pprriioorriittyy,,  bbuutt  nnooww  bbuuiillddiinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  wwiillll  mmeeaann  
mmoorree  tthhaann  pprroodduucciinngg  nneeww  mmeemmbbeerr  aapppplliiccaattiioonnss..    RReettaaiinniinngg  ccuurrrreenntt  mmeemmbbeerrss  hhaass  mmoovveedd  ffrroomm  
tthhee  bbaacckk  bbuurrnneerr  ttoo  eeqquuaall  ggrroouunndd  wwiitthh  mmeemmbbeerrsshhiipp  pprroodduuccttiioonn..      
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  OOuurr  RReeggiioonnaall  MMaannaaggeerrss  hhaavvee  nnooww  bbeeeenn  ggiivveenn  ggooaallss  ffoorr  aaccttiivvee  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthheeiirr  
rreessppeeccttiivvee  AAssssoocciiaattiioonnss  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ggooaallss  pprroovviiddeedd  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  pprroodduuccttiioonn..    
RReesseeaarrcchh  sshhoowweedd  tthhaatt  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss,,  wwee  hhaavvee  lloosstt  aann  aavveerraaggee  ooff  2200,,000000  mmeemmbbeerrss  
ppeerr  yyeeaarr  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ffrraatteerrnniittyy..    IItt  iiss  oouurr  jjoobb  ttoo  bbrriinngg  tthhoossee  lloosssseess  ttoo  aann  eenndd  ssoo  wwee  ccaann  ttaallkk  
aatt  ffuuttuurree  ccoonnvveennttiioonnss  aabboouutt  aavveerraaggee  ggaaiinnss  ppeerr  yyeeaarr..    TTaakkee  tthhiiss  yyeeaarr  ffoorr  eexxaammppllee..    WWhhaatt  wwoouulldd  
hhaappppeenn  iiff  eevveerryy  LLooddggee  eennddeedd  AApprriill  3300,,  22001122  wwiitthh  tthhee  eexxaacctt  ssaammee  nnuummbbeerr  ooff  mmeemmbbeerrss  tthheeyy  
hhaadd  oonn  AApprriill  3300,,  22001111??    WWee  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  aa  ggaaiinn  iinn  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  bbuutt  wwee  wwoouulldd  hhaavvee  
eelliimmiinnaatteedd  tthhee  lloossss  ooff  2200,,000000  mmeemmbbeerrss  bbaasseedd  oonn  tthhoossee  ffiivvee--yyeeaarr  aavveerraaggeess,,  wwhhiicchh  iinn  eesssseennccee  
mmeeaannss  wwee  ggaaiinneedd  2200,,000000  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  ootthheerrwwiissee  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  bbeeeenn  tthheerree..    
  MMeetthhooddss  ffoorr  ppaayyiinngg  dduueess  hhaavvee  bbeeeenn  aa  ccoonncceerrnn  ffoorr  mmeemmbbeerrss  iinn  tthhee  ppaasstt..    SSoommee  
mmeemmbbeerrss  hhaavvee  wwaanntteedd  tthhee  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  ppaayy  mmuullttiippllee  yyeeaarrss  aatt  oonnee  ttiimmee..    OOtthheerrss  hhaavvee  wwaanntteedd  
tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ppaayy  LLooddggee  dduueess  aatt  oonnee  ttiimmee  aanndd  MMoooossee  LLeeggiioonn  dduueess  aatt  aannootthheerr  ttiimmee..    TThheerree  hhaavvee  
bbeeeenn  ssoommee  rreecceenntt  uuppddaatteess  ttoo  tthhee  QQuuiicckk  PPaayy  ssyysstteemm  ffoorr  ppaayyiinngg  dduueess  oonnlliinnee,,  aanndd  DDiirreeccttoorr  ooff  
IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemmss  EErriicc  VVoonnhhooffff  wwiillll  pprroovviiddee  yyoouu  wwiitthh  ddeettaaiillss  dduurriinngg  hhiiss  rreeppoorrtt  llaatteerr  iinn  tthhiiss  
sseessssiioonn..  
  AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  eeffffoorrtt  ttoo  aatttteemmpptt  ttoo  uunnccoovveerr  tthhee  rreeaassoonnss  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  aarree  nnoott  rreenneewwiinngg  
tthheeiirr  mmeemmbbeerrsshhiipp  dduueess,,  wwee  hhaavvee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  sseenndd  eemmaaiillss  ttoo  ddeelliinnqquueenntt  mmeemmbbeerrss  ffoorr  wwhhoomm  
wwee  hhaavvee  aann  eemmaaiill  aaddddrreessss  oonn  ffiillee..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ooffffeerriinngg  tthhee  ddeelliinnqquueenntt  mmeemmbbeerr  tthhee  
ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ppaayy  hhiiss  dduueess  bbyy  mmaaiill  oorr  oonnlliinnee  uussiinngg  tthhee  QQuuiicckk  PPaayy  ssyysstteemm,,  tthhee  eemmaaiill  mmeessssaaggee  
aallssoo  ggiivveess  tthhee  mmeemmbbeerr  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  sseenndd  aa  rreessppoonnssee  eexxppllaaiinniinngg  wwhhyy  hhee  hhaass  cchhoosseenn  ttoo  
ddrroopp..  
  OOuurr  ddeeppaarrttmmeenntt  hhaass  aaggaaiinn  ttrraacckkeedd  tthheessee  rreessppoonnsseess  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  iiddeennttiiffyy  ttrreennddss,,  
ccoommmmoonn  ccoonncceerrnnss  ffoorr  tthhee  ffrraatteerrnniittyy  aanndd  iissssuueess  ssppeecciiffiicc  ttoo  SSttaattee  aanndd  PPrroovviinncciiaall  AAssssoocciiaattiioonnss..    
HHeerree  aarree  tthhee  ttoopp  1100  rreeaassoonnss  ddeelliinnqquueenntt  mmeemmbbeerrss  hhaavvee  ggiivveenn  ffoorr  nnoott  ppaayyiinngg  tthheeiirr  dduueess,,  wwhhiicchh  
hhaavvee  nnoott  cchhaannggeedd  vveerryy  mmuucchh  ssiinnccee  oouurr  22001100  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  iinn  NNaasshhvviillllee::  
1100  ––  MMeemmbbeerr  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd  aass  ddeecceeaasseedd  
    99  ––  HHeeaalltthh  iissssuueess  
    88  --  MMeemmbbeerr  iiss  uunneemmppllooyyeedd  aanndd  ccaann’’tt  jjuussttiiffyy  tthhee  eexxppeennssee  
    77  ––  LLaacckk  ooff  ttiimmee  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  
    66  ––  TThhee  LLooddggee  iinnccrreeaasseedd  aannnnuuaall  dduueess  
    55  ––  TThhee  ssmmookkiinngg  ssiittuuaattiioonn  iinn  tthhee  LLooddggee  hhoommee  
    44  ––  MMeemmbbeerr  mmoovveedd  oouutt  ooff  tthhee  aarreeaa  
    33  ––  CCuurrrreenntt  ssttaattee  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy  
    22  ––  NNoo  lloonnggeerr  iinntteerreesstteedd  iinn  hhoollddiinngg  mmeemmbbeerrsshhiipp  
  AAnndd  tthhee  nnuummbbeerr  oonnee  rreeaassoonn  ddeelliinnqquueenntt  mmeemmbbeerrss  ggaavvee  ffoorr  nnoott  rreenneewwiinngg  tthheeiirr  dduueess  
ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  aarree  nnoott  hhaappppyy  wwiitthh  tthhee  wwaayy  tthheeiirr  LLooddggee  iiss  bbeeiinngg  mmaannaaggeedd,,  aanndd  iitt  
ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  nnuummbbeerr  oonnee  bbyy  aa  wwiiddee  mmaarrggiinn..  
  TThhiiss  nnuummbbeerr  oonnee  ccoonncceerrnn  iiss  oonnee  tthhaatt  mmuusstt  bbee  aaddddrreesssseedd  aatt  tthhee  LLooddggee  lleevveell..    OOnnllyy  tthhee  
mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  LLooddggee  ccaann  mmaakkee  tthhee  LLooddggee  hhoommee  iinnvviittiinngg  aanndd  aattttrraaccttiivvee..    OOnnllyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  
ooff  tthhee  LLooddggee  ccaann  ccrreeaattee  aann  eennvviirroonnmmeenntt  tthhaatt  ddrraawwss  aa  ccrroowwdd  aanndd  iiss  ffrriieennddllyy  aanndd  ccoommffoorrttaabbllee  ttoo  
mmeemmbbeerrss  aanndd  tthheeiirr  gguueessttss  aalliikkee..    OOnnllyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  LLooddggee  ccaann  ppllaann,,  oorrggaanniizzee  aanndd  
iimmpplleemmeenntt  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  wwiillll  aappppeeaall  ttoo  ffeellllooww  mmeemmbbeerrss  aanndd  ccoonnvviinnccee  tthheemm  ttoo  cchhoooossee  aa  ttrriipp  ttoo  
tthhee  LLooddggee  oovveerr  tthhee  nnuummeerroouuss  ootthheerr  ooppttiioonnss  tthhaatt  tthheeyy  mmaayy  hhaavvee..    OOnnllyy  LLooddggee  ooffffiicceerrss  aanndd  
mmeemmbbeerrss  ccaann  aassssuurree  tthhaatt  tthhee  ooppeerraattiioonn  iiss  bbeeiinngg  mmaannaaggeedd  rreessppoonnssiibbllyy,,  pprrooffiittaabbllyy,,  eetthhiiccaallllyy  aanndd  
hhoonneessttllyy..  
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  TThhiinnkk  aabboouutt  tthhee  lliisstt  wwee  rreeaadd..    MMeemmbbeerrss  aarreenn’’tt  ddrrooppppiinngg  tthheeiirr  dduueess  bbeeccaauussee  tthheeyy  ddoonn’’tt  
lliikkee  hheellppiinngg  cchhiillddrreenn  iinn  nneeeedd;;  tthheeyy  aarreenn’’tt  ddrrooppppiinngg  tthheeiirr  dduueess  bbeeccaauussee  tthheeyy  ddoonn’’tt  wwaanntt  ttoo  
ssuuppppoorrtt  oouurr  sseenniioorr  mmeemmbbeerrss;;  tthheeyy  aarreenn’’tt  ddrrooppppiinngg  tthheeiirr  dduueess  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarreenn’’tt  iinntteerreesstteedd  iinn  
tthheeiirr  ccoommmmuunniittiieess  bbeeccoommiinngg  bbeetttteerr  ppllaacceess  iinn  wwhhiicchh  ttoo  lliivvee  aanndd  ttoo  rraaiissee  ffaammiilliieess..    TThhee  ggrreeaatt  
mmaajjoorriittyy  ooff  mmeemmbbeerrss  ddrroopp  tthheeiirr  dduueess  bbeeccaauussee  tthheeiirr  eexxppeerriieennccee  aatt  tthhee  llooccaall  LLooddggee  iiss  nnoott  wwhhaatt  
tthheeyy  wweerree  pprroommiisseedd  wwhheenn  tthheeyy  jjooiinneedd..  
  IInntteerreessttiinnggllyy,,  aabboouutt  hhaallff  ooff  tthhee  rreessppoonnsseess  wwee  rreecceeiivvee  ttoo  oouurr  eemmaaiill  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  mmeemmbbeerr  
hhaass  ppaaiidd  tthheeiirr  dduueess,,  oofftteenn  aatt  tthhee  LLooddggee  hhoommee..    IIff  tthheeyy  hhaavvee  ppaaiidd  aanndd  aarree  ssttiillll  sshhoowwiinngg  aass  
eexxppiirreedd,,  tthhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  LLooddggee  hhaass  nnoott  rreemmiitttteedd  tthhee  mmeemmbbeerr’’ss  dduueess  ppaayymmeenntt  ttoo  tthhee  dduueess  
pprroocceessssiinngg  cceenntteerr..    WWhhiillee  wwee  pprreeffeerr  tthhaatt  mmeemmbbeerrss  ppaayy  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  lloocckkbbooxx,,  iiff  tthheeyy  mmaakkee  
ppaayymmeenntt  aatt  tthhee  LLooddggee  hhoommee,,  tthheessee  ffuunnddss  nneeeedd  ttoo  bbee  rreemmiitttteedd  pprroommppttllyy  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  tthhee  
mmeemmbbeerr’’ss  ssttaattuuss  iiss  uuppddaatteedd  aaccccuurraatteellyy..    HHoollddiinngg  ffuunnddss  aanndd  nnoott  rreemmiittttiinngg  aa  dduueess  ppaayymmeenntt  
pprroommppttllyy  oonnllyy  aaddddss  aannootthheerr  ppootteennttiiaall  rreeaassoonn  ffoorr  aa  mmeemmbbeerr  ttoo  ffiinndd  ddiisspplleeaassuurree  oorr  
ddiissssaattiissffaaccttiioonn  wwiitthh  hhiiss  MMoooossee  eexxppeerriieennccee..    
  AAss  wwee  mmeennttiioonneedd  eeaarrlliieerr  iinn  tthhiiss  rreeppoorrtt,,  tthheerree  wweerree  aann  iinnccrreeddiibbllee  nnuummbbeerr  ooff  
ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  ppllaaccee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  llaasstt  ffiissccaall  yyeeaarr  ttoo  bboollsstteerr  mmeemmbbeerrsshhiipp  pprroodduuccttiioonn  aanndd  
ddrriivvee  nneeww  mmeemmbbeerrss  iinnttoo  oouurr  LLooddggeess..    BByy  aallll  aaccccoouunnttss,,  tthhoossee  eeffffoorrttss  wweerree  ssuucccceessssffuull..    DDuurriinngg  
FFeebbrruuaarryy,,  MMaarrcchh  aanndd  AApprriill,,  4499,,777799  aapppplliiccaattiioonnss  wweerree  ggeenneerraatteedd,,  rreepprreesseennttiinngg  yyeett  aannootthheerr  ccrroopp  
ooff  nneeww  mmeemmbbeerrss  eeaaggeerr  ttoo  sseeee  wwhhaatt  MMoooossee  mmeemmbbeerrsshhiipp  wwiillll  bbrriinngg  ttoo  tthheemm  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess..    
II’’mm  wwiilllliinngg  ttoo  bbeett  tthhaatt  tthhee  ddeecciissiioonn  tthheeyy  mmaakkee  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  nnooww  wwiillll  bbee  bbaasseedd  pprriimmaarriillyy  oonn  
wwhhaatt  tthheeyy  sseeee  aanndd  eexxppeerriieennccee  aatt  tthhee  LLooddggee  hhoommee..    OOuurr  pprrooggrraammss  hheellppeedd  ttoo  bbrriinngg  tthheessee  nneeww  
mmeemmbbeerrss  ttoo  yyoouurr  ddoooorr;;  nnooww  iitt  iiss  yyoouurr  jjoobb  ttoo  mmaakkee  ssuurree  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  ssttaayy..  
  IIff  II  sseeeemm  oovveerrllyy  eemmoottiioonnaall  oorr  ppaassssiioonnaattee  aabboouutt  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  oouurr  ffrraatteerrnniittyy,,  iitt’’ss  
bbeeccaauussee  II  ccaarree  vveerryy  ddeeeeppllyy  aabboouutt  oouurr  ffuuttuurree..    WWhheenn  yyoouu  hheeaarr  tthhee  ssttoorriieess  oorr  rreeaadd  tthhee  eemmaaiillss  
aabboouutt  LLooddggeess  tthhaatt  hhaavvee  ffaaiilleedd,,  oorr  aarree  oonn  tthhee  bbrriinnkk  ooff  ffaaiilluurree  bbeeccaauussee  ooff  ddiissccoonntteenntt  bbeettwweeeenn  
ooffffiicceerrss  aanndd  mmeemmbbeerrss,,  ppeerrssoonnaall  aaggeennddaass  oorr  uussiinngg  tthhee  CChhaarrtteerr  ooff  aa  MMoooossee  LLooddggee  ttoo  rruunn  aann  
ooppeerraattiioonn  tthhaatt  tthhee  BBooaarrdd  ooff  OOffffiicceerrss  hhaass  nnoo  iinntteennttiioonn  ooff  bbeeiinngg  aannyywwhheerree  nneeaarr  ffrraatteerrnnaall,,  II  ttaakkee  iitt  
ppeerrssoonnaallllyy..    MMaayybbee  II  sshhoouullddnn’’tt,,  bbuutt  II  ddoo..  
  II’’mm  oolldd  ffaasshhiioonneedd  iinn  mmyy  bbeelliieeffss..    II  bbeelliieevvee  tthhaatt  wwhheenn  yyoouu  rraaiissee  yyoouurr  hhaanndd  aanndd  ttaakkee  aann  
ooaatthh,,  wwhheetthheerr  iitt  iiss  tthhee  oobblliiggaattiioonn  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  oorr  tthhee  ooaatthh  ooff  ooffffiiccee  iinn  aa  ffrraatteerrnnaall  uunniitt,,  yyoouu  
aarree  mmaakkiinngg  aa  pprroommiissee  --  aa  ccoommmmiittmmeenntt..    YYoouu  hhaavvee  ssttaannddaarrddss  ttoo  wwhhiicchh  yyoouu  sshhoouulldd  bbee  hheelldd..    
YYoouu  hhaavvee  eexxppeeccttaattiioonnss  tthhaatt  yyoouu  aarree  oobblliiggaatteedd  ttoo  mmeeeett..    AAnndd  iiff  yyoouu  ssiimmppllyy  rraaiissee  yyoouurr  hhaanndd  aanndd  
rreeppeeaatt  tthhoossee  wwoorrddss  ttoo  ““ggeett  tthhiiss  oovveerr  wwiitthh””,,  iiff  yyoouu  aarree  ddiisshhoonneesstt  iinn  yyoouurr  pprraaccttiicceess  oorr  ttuurrnn  tthhee  
ootthheerr  cchheeeekk  wwhheenn  ssoommeeoonnee  eellssee  hhaass  bbeeeenn,,  oorr  iiff  yyoouu  iiggnnoorree  tthhee  llaawwss  aanndd  pprroocceedduurreess  tthhaatt  aarree  iinn  
ppllaaccee  ffoorr  yyoouurr  pprrootteeccttiioonn  bbeeccaauussee  tthheeyy  ccoonnfflliicctt  wwiitthh  yyoouurr  ddeessiirreess  oorr  bbeeccaauussee  ““tthheeyy’’llll  nneevveerr  ffiinndd  
oouutt””,,  iitt  iiss  aa  ssllaapp  iinn  tthhee  ffaaccee  ttoo  eevveerryy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhiiss  ffrraatteerrnniittyy  wwhhoo  ttrruullyy  bbeelliieevveess  iinn  tthhee  
mmiissssiioonn  ooff  tthhee  LLooyyaall  OOrrddeerr  ooff  MMoooossee  aanndd  oouurr  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhoossee  eennttrruusstteedd  ttoo  oouurr  ccaarree..    
  TThhiiss  ffrraatteerrnniittyy  hhaass  aa  lloonngg  hhoonnoorreedd  hhiissttoorryy,,  aanndd  mmaannyy  oouuttssttaannddiinngg  iinnddiivviidduuaallss  hhaavvee  
ppaavveedd  tthhee  wwaayy  ffoorr  oouurr  OOrrddeerr  ttoo  hhaavvee  ssuussttaaiinneedd  ffoorr  112233  yyeeaarrss..    II’’mm  ssuurree  mmaannyy  ooff  yyoouu  hheerree  
ttooddaayy  rreemmeemmbbeerr  PPaauull  OO’’HHoollllaarreenn,,  wwhhoo  iiss  aa  PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  aanndd  PPaasstt  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall..    
II  ddiidd  nnoott  hhaavvee  tthhee  ggoooodd  ffoorrttuunnee  ttoo  eevveerr  mmeeeett  hhiimm,,  bbuutt  II  hhaavvee  rreeaadd  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  tthhee  tthhiinnggss  tthhaatt  
hhee  ssaaiidd  dduurriinngg  hhiiss  tteennuurree  iinn  tthhee  MMoooossee..    IInn  lliigghhtt  ooff  tthhee  ccoonncceerrnnss  wwee  hhaavvee  hhaadd  rreeggaarrddiinngg  
mmeemmbbeerrsshhiipp  ffoorr  aa  ggrreeaatt  nnuummbbeerr  ooff  yyeeaarrss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  eeccoonnoommiicc  ddoowwnnttuurrnn  wwee  hhaavvee  
eexxppeerriieenncceedd  ssiinnccee  22000088,,  II  wwaass  iinntteerreesstteedd  ttoo  ffiinndd  ssiimmiillaarr  ssiittuuaattiioonnss  rreefflleecctteedd  iinn  hhiiss  aaddddrreessss  ttoo  
tthhee  11999933  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  iinn  CChhiiccaaggoo..    IInn  hhiiss  ccoommmmeennttss,,  hhee  rreeccoouunntteedd  tthhee  wwoorrddss  hhee  
hhaadd  hheeaarrdd  3344  yyeeaarrss  pprriioorr  ffrroomm  aannootthheerr  ggiiaanntt  iinn  oouurr  ffrraatteerrnniittyy’’ss  hhiissttoorryy,,  PPaauull  SScchhmmiittzz..    
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  OO’’HHoollllaarreenn  ssaaiidd,,  ““TThhee  ttiimmee  mmyy  mmiinndd  rreettuurrnnss  ttoo  tthhiiss  aafftteerrnnoooonn  iiss  ssoommeewwhhaatt  mmoorree  ooff  aa  
ppeerrssoonnaall  mmiilleeppoosstt..    IItt  wwaass  3344  yyeeaarrss  aaggoo  ––  11995599,,  wwhheenn  II  wwaass  aa  bbrraanndd--nneeww  MMoooossee  mmeemmbbeerr,,  aanndd  
tthhee  bbrraanndd--nneeww  GGoovveerrnnoorr  ooff  aa  nneewwllyy  cchhaarrtteerreedd  LLooddggee,,  aatt  EEaasstt  PPoorrttllaanndd,,  OOrreeggoonn..    II  ccaammee  ttoo  mmyy  
ffiirrsstt  ccoonnvveennttiioonn,,  iinn  PPiittttssbbuurrgghh  tthhaatt  yyeeaarr,,  aanndd  ssaatt  oouutt  wwhheerree  yyoouu’’rree  ssiittttiinngg  nnooww,,  aanndd  lliisstteenneedd  
cclloosseellyy  aass  aa  ttrruullyy  ggrreeaatt  mmaann  ddeelliivveerreedd  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall’’ss  rreeppoorrtt  ffrroomm  tthhiiss  lleecctteerrnn  ––  aa  ggiiaanntt  
wwhhoomm  wwee  hhaavvee  lloosstt  jjuusstt  tthhiiss  ppaasstt  yyeeaarr,,  PPaauull  SScchhmmiittzz..””  
  ““IItt  mmaayy  ssuurrpprriissee  mmaannyy  ooff  yyoouu  ttoo  lleeaarrnn  tthhaatt  PPaauull  SScchhmmiittzz  rreeaallllyy  hhaadd  vveerryy  ggoooodd  rreeaassoonn  ttoo  
bbee  ccoonncceerrnneedd,,  eevveenn  ffeeaarrffuull  ffoorr  hhiiss  ffrraatteerrnniittyy,,  aatt  tthhaatt  ’’5599  CCoonnvveennttiioonn..    IInn  tthhee  ffiivvee  aanndd  aa  hhaallff  
yyeeaarrss  ssiinnccee  hhee  hhaadd  bbeeccoommee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall,,  MMoooossee  mmeemmbbeerrsshhiipp  hhaadd  ddrrooppppeedd,,  aallaarrmmiinnggllyy  ––  
ffrroomm  mmoorree  tthhaann  990000,,000000  ttoo  jjuusstt  bbaarreellyy  880000,,000000..    AAnndd  iitt  mmaayy  aallssoo  ssuurrpprriissee  mmaannyy  ooff  yyoouu  
yyoouunnggeerr  ddeelleeggaatteess  tthhaatt  wwee  wweerree  ccoommiinngg  oouutt  ooff  aa  ffaaiirrllyy  ssttiiffff  rreecceessssiioonn  iinn  11995599,,  ttoooo..    MMaannyy  tteennss  
ooff  tthhoouussaannddss  ooff  mmeenn  wweerree  ffeeaarrffuull  ffoorr  tthheeiirr  jjoobbss  tthheenn,,  ttoooo  ––  tthhee  vviillllaaiinn  tthheenn  wwaass  nnoott  ffoorreeiiggnn  
ccoommppeettiittiioonn,,  bbuutt  rraatthheerr  tthhee  lloooommiinngg  eelleeccttrroonniicc  ccuullpprriitt  ccaalllleedd  ““aauuttoommaattiioonn””..  
  ““BBuutt  ––  ddiidd  PPaauull  SScchhmmiittzz  ssttaanndd  aatt  tthhaatt  lleecctteerrnn  wwrriinnggiinngg  hhiiss  hhaannddss  aanndd  ttaallkkiinngg  aabboouutt  oouurr  
ffrraatteerrnniittyy  hhaavviinngg  ttoo  rreessiiggnn  iittsseellff  ttoo  ssoommee  ssoorrtt  ooff  ‘‘nneeww  aaggee  ooff  lliimmiittss’’??    HHEE  DDIIDD  NNOOTT!!    II  sshhaallll  
aallwwaayyss  rreemmeemmbbeerr  tthhee  ffiirrmm  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  iinn  hhiiss  vvooiiccee  aass  hhee  lleeaanneedd  oouutt  oovveerr  tthhee  mmiiccrroopphhoonnee  
aanndd  ssaaiidd  ssiimmppllyy,,  ‘‘MMyy  BBrrootthheerrss,,  wwee  hhaavvee  aa  jjoobb  ttoo  ddoo!!’’””      
  ““NNooww  ––  ddoo  wwee  hhaavvee  ttoouugghh  cchhaalllleennggeess  ffaacciinngg  uuss??    YYoouu  bbeett  wwee  ddoo..    BBuutt  ––  tthheeyy  aarree  
cceerrttaaiinnllyy  nnootthhiinngg  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  pprroobblleemmss  tthhaatt  tthhiiss  rreessiilliieenntt  OOrrddeerr  hhaass  ttaacckklleedd  iinn  tthhee  ppaasstt,,  aanndd  
ttrriiuummpphheedd  oovveerr!!    AAggaaiinn,,  llooookkiinngg  aatt  tthhee  ssttaattee  ooff  tthhee  ffrraatteerrnniittyy  aatt  mmyy  ffiirrsstt  ccoonnvveennttiioonn  iinn  11995599::    
TThhaatt  ssiittuuaattiioonn  ddiiddnn’’tt  ttuurrnn  iittsseellff  aarroouunndd  oovveerrnniigghhtt,,  eeiitthheerr;;  tthhee  ttrruullyy  ttoouugghh  pprroobblleemmss  rraarreellyy  ddoo..    
BBuutt  tthhrroouugghh  ccoonncceerrtteedd,,  wweellll--ccoooorrddiinnaatteedd  eeffffoorrtt,,  tthhrroouugghh  ffaaiitthh  iinn  tthhee  ggrreeaatt  wwoorrtthh  ooff  oouurr  
pprrooggrraammss,,  tthhiinnggss  ddiidd  ttuurrnn  aarroouunndd,,  aanndd  oouurr  ffrraatteerrnniittyy  eennjjooyyeedd  tthhee  mmoosstt  ssuucccceessssffuull  ppeerriioodd  ooff  
ssuussttaaiinneedd  ggrroowwtthh  iinn  iittss  hhiissttoorryy!!””  
  ““SSoo  lleett  mmee  rreeppeeaatt  PPaauull  SScchhmmiittzz’’ss  bblluunntt  wwoorrddss  ooff  aa  ggeenneerraattiioonn  aaggoo..    MMyy  BBrrootthheerrss,,  wwee  
hhaavvee  aa  jjoobb  ttoo  ddoo..””  
  AAnndd  nnooww  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  eeffffoorrtt,,  ttoo  pprroommoottee  aanndd  ssuuppppoorrtt  oouurr  pprrooggrraammss,,  
aanndd  ttoo  ttuurrnn  oouurr  mmeemmbbeerrsshhiipp  ssiittuuaattiioonn  aarroouunndd  ffaallllss  ttoo  uuss..    LLeett’’ss  ccoonnttiinnuuee  tthhee  lleeggaaccyy  tthhaatt  wwaass  
ffoorrggeedd  bbyy  oouurr  pprreeddeecceessssoorrss  aanndd  ccaarrrryy  tthhee  ffrraatteerrnnaall  ttoorrcchh  ssoo  tthhaatt  iitt  mmaayy  bbee  ppaasssseedd  oonn  ttoo  ffuuttuurree  
ggeenneerraattiioonnss  ooff  MMoooossee..  
    MMyy  BBrrootthheerrss,,  WWEE  hhaavvee  aa  jjoobb  ttoo  ddoo..  
  
SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::    MMyy  BBrrootthheerrss,,  II  wwiillll  eenntteerrttaaiinn  aa  mmoottiioonn  ttoo  
aacccceepptt  SShhaawwnn’’ss  rreeppoorrtt..    DDoo  II  hhaavvee  aa  sseeccoonndd??    AAllll  iinn  ffaavvoorr  vvoottee  bbyy  tthhee  ssiiggnn  ooff  tthhee  OOrrddeerr..    
OOppppoosseedd??    SSoo  ccaarrrriieedd..  
  NNooww,,  pplleeaassee  wweellccoommee  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSppoorrttss  CCoommmmiitttteeee,,  EElllliiootttt  
CChhaaffffeeee..  
  
AACCTTIIVVIITTIIEESS  CCOOMMMMIITTTTEEEE  CCHHAAIIRRMMAANN  EELLLLOOTTTT  BB..  CCHHAAFFFFEEEE  ((HHoorrnneellll,,  NNeeww  YYoorrkk  
LLooddggee  221100))::    GGoooodd  aafftteerrnnoooonn  BBrrootthheerrss!!    IItt  iiss  aa  pprriivviilleeggee  ffoorr  mmee  ttoo  pprreesseenntt  tthhiiss  rreeppoorrtt  oonn  bbeehhaallff  
ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccttiivviittiieess  CCoommmmiitttteeee..  
  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  mmyysseellff  aass  cchhaaiirrmmaann,,  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  aarree::  
WWiilllliiaamm  ““BBuucckk””  DDiiaallss  --  MMaannssffiieelldd,,  OOhhiioo  LLooddggee  334411  
BBiillll  OO’’BBrriieenn  --  MMuurrffrreeeessbboorroo,,  TTeennnneesssseeee  LLooddggee  664455  
AAnnddyy  DDoooolleeyy  --  BBeeddffoorrdd,,  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  11889977  
EEdd  LLaayyttoonn  ––  SSeebbaassttiiaann  RRiivveerr,,  FFlloorriiddaa  LLooddggee  11776677  
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JJooee  SSeerrwwaa  ––  BBaattaavviiaa,,  IIlllliinnooiiss  LLooddggee  668822  
BBeetthh  GGrriisswwoolldd  --  DDaannssvviillllee,,  NNeeww  YYoorrkk  CChhaapptteerr  667700  
LLeeaannnnaa  MMiilllleerr  --  EEllkkhhaarrtt,,  IInnddiiaannaa  CChhaapptteerr  7733  
NNeelllliiee  MMaannnniinngg  --  WWhheeaattoonn,,  MMaarryyllaanndd  CChhaapptteerr  11443355  
WWeennddyy  MMaatttthheeww  ––  CChhaatthhaamm,,  OOnnttaarriioo  CChhaapptteerr  330044  
  HHooww  aabboouutt  aa  nniiccee  rroouunndd  ooff  aappppllaauussee  ffoorr  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccttiivviittiieess  CCoommmmiitttteeee??  
  TThhee  22001111  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssppoorrttss  ttoouurrnnaammeenntt  sscchheedduullee  iiss  iinn  ffuullll  sswwiinngg..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  
ttoouurrnnaammeennttss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ccoommpplleetteedd::  
TTeexxaass  HHoolldd  ‘‘EEmm  --  hhoosstteedd  bbyy  tthhee  GGoollddeenn  NNuuggggeett  HHootteell  aanndd  CCaassiinnoo  iinn  LLaass  VVeeggaass  
BBoowwlliinngg  --  hhoosstteedd  bbyy  PPaarrkkeerrssbbuurrgg,,  WWeesstt  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  11111188  
DDaarrttss  --  hhoosstteedd  bbyy  MMaarrttiinnssbbuurrgg,,  WWeesstt  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  112200,,  aanndd  
PPooooll  --  hhoosstteedd  bbyy  LLyynncchhbbuurrgg  SSoouutthh,,  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  11772277  
  TThhee  rreessuullttss  ooff  eeaacchh  ooff  tthheessee  ttoouurrnnaammeennttss  aarree  ppoosstteedd  iinn  tthhee  SSppoorrttss  ppoorrttaall,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  
ffoouunndd  iinn  tthhee  ““MMeemmbbeerrss  OOnnllyy””  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  wweebbssiittee..  
  TThhee  rreesstt  ooff  tthhee  22001111  ttoouurrnnaammeenntt  sscchheedduullee  wwiillll  bbee  ppllaayyeedd  oouutt  iinn  tthhee  ccoommiinngg  wweeeekkss::  
  HHoorrsseesshhooeess  wwiillll  bbee  hheelldd  JJuullyy  2299--3311  aanndd  hhoosstteedd  bbyy  SSttrraassbbuurrgg,,  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  440033  
  MMeenn’’ss,,  WWoommeenn’’ss  aanndd  MMiixxeedd  SSccrraammbbllee  GGoollff  iiss  sscchheedduulleedd  ttoo  bbee  hheelldd  AAuugguusstt  55--77  aatt  tthhee  
PPGGAA  NNaattiioonnaall  RReessoorrtt  aanndd  SSppaa  iinn  PPaallmm  BBeeaacchh  GGaarrddeennss,,  FFlloorriiddaa  
  SSooffttbbaallll  wwiillll  bbee  hheelldd  AAuugguusstt  2266--2288  aatt  tthhee  EEllggiinn  SSppoorrttss  CCoommpplleexx,,  wwhhiicchh  iiss  llooccaatteedd  2200  
mmiilleess  nnoorrtthh  ooff  MMoooosseehheeaarrtt..    TThhiiss  yyeeaarr’’ss  ssooffttbbaallll  ttoouurrnnaammeenntt  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  
tthhee  SSppeecciiaall  OOllyymmppiiccss  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  IInnvviittaattiioonnaall  SSooffttbbaallll  CChhaammppiioonnsshhiipp,,  wwhhiicchh  iiss  ffuunnddeedd  bbyy  
tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff  oouurr  mmeemmbbeerrss  aanndd  ffrraatteerrnnaall  uunniittss    
  LLaasstt  yyeeaarr  iinn  NNaasshhvviillllee,,  wwee  ttaallkkeedd  aabboouutt  tthhee  ggrreeaatt  ssuucccceessss  tthhaatt  wwaass  rreeaalliizzeedd  wwiitthh  oouurr  
iinnaauugguurraall  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTeexxaass  HHoolldd  ‘‘EEmm  TToouurrnnaammeenntt,,  hheelldd  iinn  JJaannuuaarryy  22001100  aatt  tthhee  GGoollddeenn  
NNuuggggeett..    550044  ppllaayyeerrss  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  oouurr  ffiirrsstt  ttoouurrnnaammeenntt  aanndd  ccoommppeetteedd  ffoorr  $$6655,,000000  iinn  pprriizzee  
mmoonneeyy,,  iinncclluuddiinngg  aa  $$1100,,000000  ffiirrsstt  pprriizzee..    BBaasseedd  oonn  tthhee  ggrreeaatt  rreessppoonnssee,,  wwee  cceerrttaaiinnllyy  aannttiicciippaatteedd  
tthhaatt  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  wwoouulldd  ggrrooww..    BBuutt  eevveenn  wwee  ccoouullddnn’’tt  bbeelliieevvee  hhooww  mmuucchh  ggrroowwtthh  
wwoouulldd  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  oonnee  yyeeaarr..  
  OOuurr  22001111  TTeexxaass  HHoolldd  ‘‘EEmm  TToouurrnnaammeenntt  ssaaww  rreeggiissttrraattiioonn  bbaalllloooonn  ffrroomm  550044  ttoo  775522,,  
nneeaarrllyy  aa  5500%%  iinnccrreeaassee..    TThhee  iinnccrreeaasseedd  nnuummbbeerr  ooff  ppaarrttiicciippaannttss,,  aalloonngg  wwiitthh  ssoommee  cchhaannggeess  mmaaddee  
ttoo  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  ffuunnddss  ffrroomm  rreeggiissttrraattiioonn,,  iinnccrreeaasseedd  tthhee  pprriizzee  ppooooll  ffrroomm  $$6655,,000000  iinn  22001100  ttoo  
mmoorree  tthhaann  $$115500,,000000  iinn  22001111,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ggrraanndd  pprriizzee  iinnccrreeaassiinngg  ffrroomm  $$1100,,000000  ttoo  $$1155,,000000..    
AAddddiinngg  ttoo  tthhee  eexxcciitteemmeenntt  ooff  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  wwaass  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ffiinnaall  ttwwoo  ppllaayyeerrss  lleefftt  
ssttaannddiinngg  wweerree  bbootthh  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssaammee  LLooddggee..  
  RReeggiissttrraattiioonn  ffoorr  tthhee  22001122  TTeexxaass  HHoolldd  ‘‘EEmm  TToouurrnnaammeenntt  ooppeenneedd  oonn  JJuunnee  2222nndd..    
MMeemmbbeerrss  wwiisshhiinngg  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  mmaayy  eeiitthheerr  pprriinntt  aa  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorrmm  ffrroomm  tthhee  MMoooossee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  wweebbssiittee  oorr  uussee  tthhee  oonnlliinnee  rreeggiissttrraattiioonn  ssyysstteemm  aanndd  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreecceeiivvee  aa  
ccoonnffiirrmmaattiioonn  aanndd  pprriinntteedd  rreecceeiipptt..    BBaasseedd  oonn  llaasstt  yyeeaarr’’ss  rreeggiissttrraattiioonn,,  wwee  aannttiicciippaattee  eevveenn  ggrreeaatteerr  
ppaarrttiicciippaattiioonn  ffoorr  22001122..  
  GGrreeaatteerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  tthhee  tthheemmee  ooff  aallll  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssppoorrttss  ttoouurrnnaammeennttss  
hheelldd  ssoo  ffaarr  tthhiiss  yyeeaarr..    WWhheenn  ccoommppaarriinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  bboowwlliinngg,,  
ddaarrttss  aanndd  ppooooll  iinn  22001100  ttoo  tthhoossee  ssaammee  ttoouurrnnaammeennttss  tthhiiss  yyeeaarr,,  wwee  ffiinndd  tthhaatt  tthhee  nnuummbbeerrss  hhaavvee  
iinnccrreeaasseedd  iinn  aallll  ccaasseess..    IInniittiiaallllyy,,  tthhaatt  iiss  tthhee  ssuucccceessss  wwee  aarree  wwoorrkkiinngg  ttoo  aaccccoommpplliisshh..    OOuurr  ffooccuuss  
tthheenn  sshhiiffttss  ttoo  mmaakkiinngg  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt  eexxppeerriieenncceess  tthhee  bbeesstt  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  bbee..  
  TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  aallll  ttoouurrnnaammeennttss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aallll  ggoovveerrnniinngg  rruulleess  
aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonnss  tthheerreeooff,,  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  hhaannddlleedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccttiivviittiieess  
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CCoommmmiitttteeee..    CCoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  wwiillll  aallssoo  ttrraacckk  aanndd  eenntteerr  rreessuullttss,,  aanndd  aassssuurree  tthhaatt  tthheeyy  aarree  
ppoosstteedd  ttoo  tthhee  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  wweebbssiittee  aanndd  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  PPuubblliicc  AAffffaaiirrss  ffoorr  ppuubblliiccaattiioonn  iinn  aa  ttiimmeellyy  mmaannnneerr..    MMeemmbbeerrsshhiipp  
DDeeppaarrttmmeenntt  ssttaaffff  wwiillll  hhaannddllee  ttoouurrnnaammeenntt  rreeggiissttrraattiioonn  aanndd  llooddggiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  
pprroommoottiioonn  ooff  ttoouurrnnaammeennttss  iinn  pprriinntteedd  ppuubblliiccaattiioonnss  aanndd  oonn  tthhee  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  wweebbssiittee..    
TToouurrnnaammeennttss  wwiillll  aallssoo  ffeeaattuurree  ooppttiioonnaall  ssppeecciiaall  eevveennttss  aanndd  ccoonntteessttss  tthhaatt  wwiillll  bbee  uusseedd  ttoo  rraaiissee  
ffuunnddss  ffoorr  MMoooossee  CChhaarriittiieess..      
  AAnnootthheerr  ppoossiittiivvee  wwee  hhaavvee  sseeeenn  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  yyeeaarr  iiss  iinnccrreeaasseedd  iinntteerreesstt  iinn  bbeeiinngg  
ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  hhoosstt  aann  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssppoorrttss  ttoouurrnnaammeenntt..    TThhee  22001122  ttoouurrnnaammeenntt  sscchheedduullee  iiss  
ccoommpplleettee,,  tthhee  22001133  sscchheedduullee  iiss  nneeaarrllyy  ccoommpplleettee,,  aanndd  ssiitteess  hhaavvee  bbeeeenn  tteennttaattiivveellyy  sseelleecctteedd  ffoorr  
ssoommee  ttoouurrnnaammeennttss  iinn  22001144  aanndd  22001155..    TThhiiss  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprrooggrreessss  ttoowwaarrdd  oouurr  ccoommmmiitttteeee’’ss  ggooaall  
ooff  ccoonnssiisstteennttllyy  mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  sscchheedduullee  ooff  ttoouurrnnaammeenntt  llooccaattiioonnss  tthhrreeee  ttoo  ffiivvee  yyeeaarrss  iinn  aaddvvaannccee..  
  HHeerree  iiss  tthhee  22001122  IInntteerrnnaattiioonnaall  ttoouurrnnaammeenntt  sscchheedduullee::  
TTeexxaass  HHoolldd  ‘‘EEmm  wwiillll  aaggaaiinn  bbee  aatt  tthhee  GGoollddeenn  NNuuggggeett  HHootteell  aanndd  CCaassiinnoo  iinn  LLaass  VVeeggaass  ffrroomm  
JJaannuuaarryy  88--1122  
  BBoowwlliinngg  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  SSpprriinnggffiieelldd,,  OOhhiioo  oonn  wweeeekkeennddss  ffrroomm  MMaarrcchh  1177  tthhrroouugghh  MMaayy  
1133..    TThheerree  wwiillll  nnoott  bbee  bboowwlliinngg  dduurriinngg  tthhee  wweeeekkeennddss  ooff  AApprriill  77tthh  aanndd  88tthh  aanndd  AApprriill  1144tthh  aanndd  
1155tthh..  
  DDaarrttss  wwiillll  ttaakkee  ppllaaccee  aatt  BBaarrbbeerrttoonn,,  OOhhiioo  LLooddggee  775599  dduurriinngg  tthhee  wweeeekkeenndd  ooff  AApprriill  2200--2222  
  PPooooll  wwiillll  bbee  hheelldd  aatt  MMaannssffiieelldd,,  OOhhiioo  LLooddggee  334411  ffrroomm  JJuunnee  2200--2233  
  SSooffttbbaallll  wwiillll  bbee  hhoosstteedd  bbyy  MMuunncciiee,,  IInnddiiaannaa  LLooddggee  3333  ffrroomm  JJuullyy  1133--1155  
  HHoorrsseesshhooeess  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  LLyynncchhbbuurrgg  SSoouutthh,,  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  11772277  dduurriinngg  tthhee  
wweeeekkeenndd  ooff  JJuullyy  2200--2222  
  AAnndd  ggoollff  wwiillll  bbee  hhoosstteedd  bbyy  MMuurrffrreeeessbboorroo,,  TTeennnneesssseeee  LLooddggee  664455  dduurriinngg  tthhee  wweeeekkeenndd  
ooff  AAuugguusstt  33--55    
  AAss  wwee  aarree  aallll  aawwaarree,,  22001133  mmaarrkkss  tthhee  110000tthh  aannnniivveerrssaarryy  ooff  oouurr  ‘‘CChhiilldd  CCiittyy’’  
MMoooosseehheeaarrtt..    IInn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ccaalleennddaarr  ooff  eevveennttss  tthhaatt  wwiillll  ttaakkee  ppllaaccee  dduurriinngg  tthhee  
cceenntteennnniiaall  cceelleebbrraattiioonn,,  wwee  wwiillll  bbee  sscchheedduulliinngg  aass  mmaannyy  ooff  oouurr  IInntteerrnnaattiioonnaall  ssppoorrttss  ttoouurrnnaammeennttss  
aass  ppoossssiibbllee  iinn  tthhee  MMoooosseehheeaarrtt  aarreeaa..    TThhiiss  iiss  tthhee  iiddeeaall  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  iinnttrroodduuccee  oouurr  ttoouurrnnaammeenntt  
ppaarrttiicciippaannttss,,  wwhhoo  mmaayy  nnoott  hhaavvee  tthhee  cchhaannccee  ootthheerrwwiissee,,  ttoo  eexxppeerriieennccee  tthhee  MMoooosseehheeaarrtt  ccaammppuuss  
dduurriinngg  iittss  110000tthh  bbiirrtthhddaayy  yyeeaarr..    TThhee  tteennttaattiivvee  sscchheedduullee  ooff  llooccaattiioonnss  ffoorr  22001133  iiss  aass  ffoolllloowwss::  
  TTeexxaass  HHoolldd  ‘‘EEmm  iiss  wwiillll  bbee  aatt  tthhee  GGoollddeenn  NNuuggggeett  HHootteell  aanndd  CCaassiinnoo  iinn  LLaass  VVeeggaass  
  BBoowwlliinngg  wwiillll  bbee  iinn  AAuurroorraa,,  IIlllliinnooiiss  
  DDaarrttss  wwiillll  bbee  iinn  BBeelllleevviillllee,,  MMiicchhiiggaann  
  SSooffttbbaallll  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  EEllggiinn,,  IIlllliinnooiiss  
  GGoollff  iiss  sscchheedduulleedd  ffoorr  ccoouurrsseess  iinn  NNoorrtthh  AAuurroorraa,,  EEllbbuurrnn  aanndd  YYoorrkkvviillllee,,  IIlllliinnooiiss  
  PPooooll  aanndd  hhoorrsseesshhooeess  hhaavvee  yyeett  ttoo  bbee  sscchheedduulleedd  
  TToo  aallll  ooff  yyoouu  wwhhoo  ssuuppppoorrtt  oouurr  ssppoorrttss  pprrooggrraammss,,  wwee  eexxtteenndd  oouurr  ssiinncceerreesstt  tthhaannkkss  ffoorr  
yyoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  eennccoouurraaggee  yyoouu  ttoo  ccoonnttiinnuuee  yyoouurr  eeffffoorrttss..  
  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aadddd  tthhaatt  iitt  hhaass  bbeeeenn  aa  pplleeaassuurree  sseerrvviinngg  oonn  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSppoorrttss  
CCoommmmiitttteeee  ssiinnccee  iittss  iinncceeppttiioonn  iinn  11998899,,  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccttiivviittiieess  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  ppaasstt  
yyeeaarr..    IItt  hhaass  bbeeeenn  tthhee  ppuurrppoossee  aanndd  iinntteenntt  ooff  tthheessee  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  ddeevveelloopp  ssoocciiaall,,  rreeccrreeaattiioonnaall  
aanndd  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  pprrooggrraammss  aanndd  ttoo  pprroommoottee  tthheessee  aaccttiivviittiieess  ttoo  hheellpp  ssuuppppoorrtt  tthhee  LLooddggeess,,  
MMoooosseehheeaarrtt  aanndd  MMoooosseehhaavveenn,,  aass  wweellll  aass  aallll  mmeemmbbeerrss  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess..    BByy  pprroovviiddiinngg  
ssppoorrttiinngg  aaccttiivviittiieess,,  aass  wweellll  aass  ootthheerr  ffuunn  eevveennttss  iinn  yyoouurr  LLooddggeess,,  yyoouu  wwiillll  sseeee  yyoouurr  LLooddggee’’ss  
mmeemmbbeerrsshhiipp  ggrrooww  aanndd  yyoouurr  LLooddggee  bbeeccoommee  aa  mmoorree  pprroossppeerroouuss  aanndd  hhaappppyy  ppllaaccee..      
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  RReemmeemmbbeerr,,  iiff  yyoouu  aallwwaayyss  ddoo  wwhhaatt  yyoouu  hhaavvee  aallwwaayyss  ddoonnee,,  yyoouu  wwiillll  aallwwaayyss  ggeett  wwhhaatt  
yyoouu  hhaavvee  aallwwaayyss  ggoott..    DDoo  yyoouu  wwaanntt  mmoorree  tthhaann  tthhaatt  ffoorr  yyoouurr  ffaammiillyy,,  ccoommmmuunniittyy,,  ssttaattee  aanndd  
ffrraatteerrnniittyy??    AAllll  yyoouu  hhaavvee  ttoo  ddoo  iiss  ttrryy,,  aanndd  yyoouu  ccaann  mmaakkee  iitt  hhaappppeenn..    II  tthhaannkk  MMoooossee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  ffoorr  tthhee  ccoonnffiiddeennccee  iinn,,  aanndd  tthhee  ssuuppppoorrtt  ooff,,  tthhee  ffoorrmmeerr  SSppoorrttss  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  
ccuurrrreenntt  AAccttiivviittiieess  CCoommmmiitttteeee,,  aanndd  II  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ssuuppppoorrttiinngg  tthhiiss  ggrreeaatt  FFrraatteerrnniittyy  
aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  MMoooosseehheeaarrtt  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  
  BBrrootthheerr  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr,,  tthhiiss  ccoonncclluuddeess  oouurr  rreeppoorrtt  aanndd  II  mmoovvee  ffoorr  iittss  aacccceeppttaannccee..      
  
SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::    TThhaannkk  yyoouu,,  EElllliiootttt..    MMaayy  II  hhaavvee  aa  sseeccoonndd  ttoo  
tthhee  mmoottiioonn  ttoo  aacccceepptt  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAccttiivviittiieess  CCoommmmiitttteeee??      AAllll  iinn  ffaavvoorr  vvoottee  
bbyy  tthhee  ssiiggnn  ooff  tthhee  OOrrddeerr..      OOppppoosseedd??      SSoo  ccaarrrriieedd..  
  NNeexxtt,,  II  ccaallll  ttoo  tthhee  ppooddiiuumm  PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  aanndd  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  
CCoommmmiitttteeee,,  JJaammeess  TT..  CChhaappppeellll..  
  
JJAAMMEESS  TT..  CCHHAAPPPPEELLLL  PPSSGG  ((GGrriiffffiinn,,  GGeeoorrggiiaa  LLooddggee  11550033))::  BBrrootthheerr  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  
MMccCCuulllloouugghh,,  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  AAiirreeyy,,  SSuupprreemmee  LLooddggee  OOffffiicceerrss,,  DDeelleeggaatteess  ttoo  tthhee  112233rrdd  
IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  aanndd  bbyy  bbrrootthheerrss,,  ffiirrsstt  aallllooww  mmee  ttoo  iinnttrroodduuccee  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  
JJuuddiicciiaarryy  CCoommmmiitttteeee  pprreesseenntt  ttooddaayy..    TThheeyy  aarree,,  KKiimmbbeerrllyy  PPeettttiitt,,  DDuubbuuqquuee,,  IIoowwaa  CChhaapptteerr  885500,,  
JJoohhnn  MMaarrttiinn,,  SShheellbbyyvviillllee,,  IInnddiiaannaa  LLooddggee  22111188,,  MMiicchhaaeell  CCooeenn,,  CCuutt  BBaannkk,,  MMoonnttaannaa  LLooddggee  333344,,  
aanndd  JJeerrrryy  OO’’  CCoonnnnoorr,,  CCaammaarriilllloo,,  CCaalliiffoorrnniiaa  LLooddggee  22004477..    
  OOnnccee  aaggaaiinn  wwee  aarree  pplleeaasseedd  ttoo  aannnnoouunnccee  aa  qquuiieett  yyeeaarr  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  cchhaarrggeess  aanndd  
hheeaarriinnggss..    AAllssoo  tthhiiss  yyeeaarr,,  wwee  mmuusstt  aattttrriibbuuttee  tthhee  ssmmooootthh  ooppeerraattiioonn  ttoo  aaccttiioonn  ttaakkeenn  bbyy  oouurr  
GGeenneerraall  GGoovveerrnnoorr  SStteevvee  GGrreeeennee..  HHiiss  iinnssttrruuccttiioonn  ttoo  tthhee  LLooddggeess  iinn  tthhee  hhaannddlliinngg  ooff  ppootteennttiiaall  
pprroobblleemmss  pprroovveedd  ssuucccceessssffuull,,  tthhuuss  aavvooiiddiinngg  ffoorrmmaall  ttrriiaallss  aanndd  hheeaarriinnggss..  
  AAtt  tthhiiss  ttiimmee  II  mmuusstt  aannnnoouunnccee  tthhaatt  mmyy  tteerrmm  ooff  ooffffiiccee  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  
CCoommmmiitttteeee  eennddss  aatt  tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn..  TThhiiss  bbeeiinngg  ssaaiidd,,  II  mmuusstt  tthhaannkk  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppeeooppllee  wwhhoo  
hhaavvee  aassssiisstteedd  mmee  oovveerr  aa  nnuummbbeerr  ooff  yyeeaarrss..    MMyy  tthhaannkkss  ggoo  oouutt  ttoo  tthhee  ccoommmmiitttteeee  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  
sseerrvveedd  tthhiiss  ppaasstt  yyeeaarr  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  sseerrvveedd  iinn  pprriioorr  yyeeaarrss..    II  mmuusstt  aallssoo  eexxtteenndd  mmyy  tthhaannkkss  aanndd  
aapppprreecciiaattiioonn  ttoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouunncciill  wwhhoo  aapppprroovveedd  mmyy  tteerrmm  ooff  sseerrvviiccee  oonn  tthhiiss  
ccoommmmiitttteeee,,  aass  wweellll  aass  sseerrvviiccee  iinn  ootthheerr  ppoossiittiioonnss  aalloonngg  tthhee  wwaayy..  MMyy  tthhaannkkss  ggoo  aallssoo  ttoo  aa  rreecceenntt  
MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  rreettiirreeee  wwhhoo  sseerrvveedd  aass  EExxeeccuuttiivvee  AAssssiissttaanntt  ttoo  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  AAiirreeyy..    JJiimm  
FFlleemmiinngg  sseerrvveedd  aass  cclleerrkk  ooff  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  CCoommmmiitttteeee  aanndd  wwaass  ooff  ttrreemmeennddoouuss  hheellpp  iinn  kkeeeeppiinngg  
pprroocceedduurreess  iinn  lliinnee  aanndd  pprroovviiddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..    HHaappppyy  rreettiirreemmeenntt  JJiimm..  
  MMaakkiinngg  aallll  tthhiiss  ppoossssiibbllee  iiss  oouurr  ttoopp  mmaann,,  BBrrootthheerr  WWiilllliiaamm  BB..  AAiirreeyy,,  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall,,  
wwhhoo  kkeeeeppss  eevveerryytthhiinngg  iinn  lliinnee  ffoorr  aallll  ooff  uuss..    MMaannyy  tthhaannkkss  BBiillll,,  ffoorr  aalllloowwiinngg  mmee  ttoo  sseerrvvee..  
  II  aamm  pprriivviilleeggeedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  sseerrvviinngg  aass  aa  PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  aanndd  aallssoo  aa  mmeemmbbeerr  ooff  
tthhee  PPiillggrriimm  CCoonnssiissttoorryy..  MMyy  bbeesstt  wwiisshheess  ttoo  mmyy  iinnccoommiinngg  ssuucccceessssoorr  aanndd  ttoo  aallll  ooff  yyoouu  wwhhoo  sseerrvvee  
oouurr  bbeelloovveedd  ffrraatteerrnniittyy,,  TThhee  LLooyyaall  OOrrddeerr  ooff  MMoooossee..    
  BBrrootthheerr  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  II  mmoovvee  ffoorr  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt..    
  
SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::    MMyy  BBrrootthheerrss,,  yyoouu  hhaavvee  hheeaarrdd  tthhee  mmoottiioonn  ttoo  
aaddoopptt  tthhee  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  CCoommmmiitttteeee..    II  wwiillll  eenntteerrttaaiinn  aa  sseeccoonndd  ffrroomm  tthhee  fflloooorr..    AAllll  iinn  
ffaavvoorr  vvoottee  bbyy  tthhee  ssiiggnn  ooff  tthhee  OOrrddeerr..    OOppppoosseedd??    SSoo  ccaarrrriieedd..  
  BBrrootthheerr  CChhaappppeellll,,  pplleeaassee  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  GGrriieevvaannccee  aanndd  AAppppeeaallss  RReeppoorrtt..  
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JJAAMMEESS  TT..  CCHHAAPPPPEELLLL  PPSSGG  ((GGrriiffffiinn,,  GGeeoorrggiiaa  LLooddggee  11550033))::    SSiinnccee  tthhee  ccoommmmiitttteeee  iiss  
ccoommpprriisseedd  ooff  tthhee  ssaammee  mmeemmbbeerrss  aass  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  CCoommmmiitttteeee,,  aanndd  II  hhaavvee  jjuusstt  iinnttrroodduucceedd  tthheemm,,  
II  wwiillll  pprroocceeeedd  wwiitthh  tthhee  rreeppoorrtt..  
  YYoouurr  CCoommmmiitttteeee  oonn  GGrriieevvaanncceess  aanndd  AAppppeeaallss,,  dduullyy  aappppooiinntteedd  aanndd  ccoonnssttiittuutteedd  iinn  
ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  aanndd  GGeenneerraall  LLaawwss  ooff  tthhee  LLooyyaall  OOrrddeerr  ooff  MMoooossee,,  mmeett  oonn  
FFrriiddaayy,,  tthhee  11sstt  ddaayy  ooff  JJuullyy,,  22001111..    UUpp  ttoo  tthhiiss  mmoommeenntt  nnoo  ppeerrssoonn  hhaass  ccoonnttaacctteedd  tthhee  ccoommmmiitttteeee,,  
nnoorr  aannyy  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerr  tthheerreeooff  aaddvviissiinngg  ooff  aa  ggrriieevvaannccee  oorr  rreeqquueessttiinngg  aa  hheeaarriinngg  ffoorr  aannyy  
rreeaassoonn..    TThheerreeffoorree,,  tthhiiss  ccoommppeellss  tthhee  ffiirrmm  ccoonncclluussiioonn,,  tthhaatt  iinn  tthhee  aarreeaa  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  GGrriieevvaannccee  
aanndd  AAppppeeaallss  CCoommmmiitttteeee,,  aallll  iiss  ffiinnee  iinn  oouurr  bbeelloovveedd  ffrraatteerrnniittyy..  
  BBrrootthheerr  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr,,  tthhiiss  ccoommpplleetteess  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  GGrriieevvaannccee  aanndd  AAppppeeaallss  
CCoommmmiitttteeee  aanndd  II  mmoovvee  ffoorr  iittss  aaddooppttiioonn..    
  
SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::    MMyy  BBrrootthheerrss,,  yyoouu  hhaavvee  hheeaarrdd  tthhee  mmoottiioonn  ttoo  
aaddoopptt  tthhee  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  GGrriieevvaannccee  aanndd  AAppppeeaallss  CCoommmmiitttteeee..    II  wwiillll  eenntteerrttaaiinn  aa  sseeccoonndd  ffrroomm  tthhee  
fflloooorr..    AAllll  iinn  ffaavvoorr  vvoottee  bbyy  tthhee  ssiiggnn  ooff  tthhee  OOrrddeerr..    OOppppoosseedd??    SSoo  ccaarrrriieedd..  
  TThhaannkk  yyoouu  BBrrootthheerr  CChhaappppeellll..  
  II  nnooww  ccaallll  ttoo  tthhee  ppooddiiuumm  LLaauurriiee  PPiittttss,,  CChhiieeff  JJuussttiiccee  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm..  
  
LLAAUURRIIEE  PPIITTTTSS,,  CCHHIIEEFF  JJUUSSTTIICCEE  SSUUPPRREEMMEE  FFOORRUUMM  ((GGrreeeenn  BBaayy,,  WWiissccoonnssiinn  LLooddggee  
880011))::    SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  MMccCCuulllloouugghh,,  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  AAiirreeyy,,  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  
CCoouunncciill  aanndd  mmyy  ffeellllooww  MMoooossee  BBrrootthheerrss,,  II  aamm  CChhiieeff  JJuussttiiccee  LLaauurriiee  PPiittttss  aanndd  tthhiiss  iiss  tthhee  RReeppoorrtt  
ooff  tthhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm..      
  BBeeffoorree  II  ssttaarrtt  oonn  tthhee  rreeppoorrtt  II  mmuusstt  tteellll  yyoouu  tthhaatt  bbaacckk  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  mmyy  ttiimmee  wwiitthh  
MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  tthheenn  MMeemmbbeerrsshhiipp  DDiirreeccttoorr  BBiillll  AAiirreeyy,,  ((nnooww  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall))  ssaaiidd  ttoo  
mmee,,  ““LLaauurriiee,,  wwhhaatt  eevveerr  yyoouu  ddoo  wwiitthh  tthhee  MMoooossee  PPLLEEAASSEE  ddoonn’’tt  tteellll  aannyy  llaawwyyeerr  jjookkeess..””    WWhheenn  II  
aasskkeedd  wwhhyy,,  MMrr..  AAiirreeyy  wweenntt  oonn  ttoo  nnoottee  tthhaatt,,  ““LLaawwyyeerrss  ddoonn’’tt  tthhiinnkk  tthheeyy  aarree  ffuunnnnyy,,  aanndd  nnoott  oonnee  
ootthheerr  ppeerrssoonn  oonn  tthhee  ffaaccee  ooff  tthhee  eeaarrtthh  tthhiinnkkss  tthheeyy  aarree  jjookkeess..””    
  TThhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm  ccoonnssiissttss  ooff  sseevveenn  ((77))  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  OOrrddeerr  ddeessiiggnnaatteedd  aass  
JJuussttiicceess..    TThhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm  hhaass  jjuurriissddiiccttiioonn  iinn  aallll  mmaatttteerrss  iinnvvoollvviinngg  cchhaarrggeess  aaggaaiinnsstt  aa  
SSuupprreemmee  LLooddggee  OOffffiicceerr,,  aanndd  hhoollddss  jjuurriissddiiccttiioonn  iinn  aallll  ccaasseess  ooff  aappppeeaallss  ffrroomm  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  
CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  SSuupprreemmee  CCoouunncciill,,  oorr  tthhee  GGeenneerraall  GGoovveerrnnoorr..      
  TThhee  JJuussttiicceess  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm  aarree  tthhee  ssoollee  jjuuddggeess  iinn  llaaww  aanndd  ffaacctt..    UUppoonn  rreevviieeww,,  
tthhee  FFoorruumm  mmaayy  aaffffiirrmm,,  mmooddiiffyy,,  ssuussppeenndd  oorr  rreevvookkee  aannyy  ppeennaallttyy  aanndd  iimmppoossee  aannyy  ffiinneess,,  
ssuussppeennssiioonnss,,  oorr  eexxppuullssiioonnss,,  aass  iitt  ddeeeemmss  aapppprroopprriiaattee..    DDeecciissiioonnss  aanndd  jjuuddggmmeennttss  mmaaddee  bbyy  tthhee  
SSuupprreemmee  FFoorruumm  aarree  ccoonncclluussiivvee  aanndd  ffiinnaall..    TThhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm  ttaakkeess  pprriiddee  iinn  bbeeiinngg  ffaaiirr  aanndd  
iimmppaarrttiiaall  iinn  aallll  mmaatttteerrss  bbrroouugghhtt  bbeeffoorree  tthheemm..    TThheeyy  ttrryy  ttoo  mmaakkee  ssuurree  aallll  ppaarrttiieess  aarree  aabbllee  ttoo  
pprreesseenntt  eevviiddeennccee,,  hhaavvee  aassssiissttaannccee  iinn  pprreesseennttiinngg  tthhaatt  eevviiddeennccee  oorr  aarrgguummeennttss  ssoo  tthhee  SSuupprreemmee  
FFoorruumm  iiss  aabbllee  ttoo  mmaakkee  aann  iinnffoorrmmeedd  ddeecciissiioonn..        
  IItt  iiss  tthhee  ssiinncceerree  hhooppee  ooff  aallll  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm  tthhaatt  aallll  mmaatttteerrss,,  wwiitthhiinn  
oouurr  OOrrddeerr,,  wwiillll  bbee  rreessoollvveedd  tthhrroouugghh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  ttrruuee  ffrraatteerrnnaalliissmm,,  ccoouupplleedd  wwiitthh  aann  
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  lleessssoonn  ooff  tthhee  lloocckkeedd  hhoorrnnss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbeesstt  pprreesseerrvvee  aanndd  pprrootteecctt  oouurr  ggrreeaatt  
DDeeffeennddiinngg  CCiirrccllee,,  wwiitthhoouutt  nneeeedd  ffoorr  rreevviieeww  bbyy  tthhiiss  FFoorruumm..      
  FFoorrttuunnaatteellyy,,  tthhiiss  yyeeaarr  oonnllyy  oonnee  mmaatttteerr  wwaass  ppuutt  bbeeffoorree  tthhee  FFoorruumm  ffoorr  oouurr  ccoonnssiiddeerraattiioonn..    
IItt  wwaass  aann  aappppeeaall  ooff  aa  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  GGeenneerraall  GGoovveerrnnoorr,,  ssuussppeennddiinngg  tthhee  ooffffiiccee  hheelldd  bbyy  aa  LLooddggee  
GGoovveerrnnoorr,,  aass  wweellll  aass  hhiiss  mmeemmbbeerrsshhiipp..    AAfftteerr  rreevviieeww,,  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  GGeenneerraall  GGoovveerrnnoorr  wwaass  

Page 13 of 22 Downloaded from www.MooseIntl.org Posted on site:07/19/2011



14 

uunnaanniimmoouussllyy  uupphheelldd  aanndd  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  aappppeellllaanntt  wwaass  ssuussppeennddeedd..    II  ddoonn’’tt  bbeelliieevvee  tthhaatt  
ttiimmee  oorr  jjuurriisspprruuddeennccee  aalllloowwss  ffoorr  aa  ffuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  ffaaccttss  iinn  tthhiiss  mmaatttteerr..      
  SSuuffffiiccee  ttoo  ssaayy  tthhaatt  iinn  eevveerryy  mmaatttteerr  tthhaatt  iiss  bbrroouugghhtt  bbeeffoorree  tthhee  FFoorruumm,,  oouurr  ggooaall  iiss  ttoo  bbee  aass  
ffaaiirr  aanndd  iimmppaarrttiiaall  aass  ppoossssiibbllee..    WWee  aatttteemmpptt  ttoo  iinnssuurree  aallll  ppaarrttiieess  hhaavvee  hhaadd  aaddeeqquuaattee  ooppppoorrttuunniittyy  
ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  pprroocceeeeddiinnggss,,  ttoo  hhaavvee  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  tthheeiirr  cchhooiiccee  aassssiisstt  tthheemm,,  ttoo  
pprreesseenntt  eevviiddeennccee  oorr  aarrgguummeenntt  oonn  tthheeiirr  bbeehhaallff  aanndd  ttoo  sseeeekk  aappppeellllaattee  rreevviieeww  iiff  ddeenniieedd  dduuee  
pprroocceessss..    SSiimmppllyy  ppuutt,,  wwee  wwaanntt  tthhiiss  pprroocceessss  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  yyoouu  aanndd  oouurr  OOrrddeerr..      
  WWee  sseeeekk  jjuussttiiccee  ffoorr  tthhoossee  ppeerrssoonnss  uunnffoorrttuunnaattee  eennoouugghh  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  
pprroocceessss  wwiitthh  tthhiiss  mmoosstt  ssppeecciiaall  OOrrddeerr,,  mmiinnddffuull  tthhaatt  iinn  oorrddeerr  ffoorr  oouurr  FFrraatteerrnniittyy  ttoo  ccoonnttiinnuuee  ttoo  
ggrrooww  aanndd  pprroossppeerr,,  tthhee  GGeenneerraall  LLaawwss  ooff  oouurr  OOrrddeerr  mmuusstt  bbee  eennffoorrcceedd  eeqquuaallllyy  aanndd  ccoonnssiisstteennttllyy  
wwiitthh  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  mmeemmbbeerr  rreeggaarrddlleessss  ooff  iinnddiivviidduuaall  ssttaattuuss,,  rraannkk,,  oorr  ppaasstt  rreeccoorrdd  ooff  sseerrvviiccee  
hheelldd..      
  IInn  aa  vveerryy  uunnuussuuaall  hhaappppeennssttaannccee,,  tthhiiss  iiss  mmyy  sseeccoonndd  tteerrmm  wwiitthh  tthhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm,,  aanndd  
mmyy  sseeccoonndd  tteerrmm  aass  CChhiieeff  JJuussttiiccee..    II  hhaadd  aannttiicciippaatteedd  yyeeaarrss  aaggoo  wwhheenn  II  wwaass  aasskkeedd  ttoo  lleeaavvee  tthhee  
JJuuddiicciiaarryy  CCoommmmiitttteeee,,  aanndd  sseerrvvee  oonn  tthhee  FFoorruumm,,  tthhaatt  aass  wwee  ccoonnttiinnuueedd  ttoo  ssttrruuggggllee  ttoo  ggrrooww  aanndd  
pprroossppeerr,,  tthhrroouugghh  tthhee  hhaarrdd,,  aass  wweellll  aass  ggoooodd,,  eeccoonnoommiicc  ttiimmeess,,  tthhaatt  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  FFoorruumm  wwoouulldd  
uunnffoorrttuunnaatteellyy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ggrrooww  aass  wweellll..    TThhaannkkffuullllyy  aass  tthhiiss  ssiinnggllee  ccaassee  tthhiiss  yyeeaarr  hhaass  sshhoowwnn,,  
tthhiiss  hhaass  nnoott  bbeeeenn  tthhee  ccaassee  aatt  aallll,,  aanndd  iinn  ffaacctt,,  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  ddeeddiiccaattiioonn  aanndd  hhaarrdd  wwoorrkk  ooff  eeaacchh  
mmeemmbbeerr  ooff  oouurr  OOrrddeerr  aanndd  tthheeiirr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  pprriinncciipplleess  ooff  ffrraatteerrnnaalliissmm,,  tthhee  ooppppoossiittee  
hhaass  hhaappppeenneedd..    IItt  iiss  nnoott  hhaarrdd  aatt  aallll  ttoo  sseeee  wwhhyy  tthhiiss  FFrraatteerrnnaall  OOrrddeerr  iiss  aass  GGrreeaatt  aass  iitt  hhaass  bbeeccoommee  
aanndd  wwhhyy  iitt  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  pprroossppeerr  wweellll  iinnttoo  tthhee  cceennttuurriieess  aahheeaadd..  
  IItt  hhaass  bbeeeenn  mmyy  hhoonnoorr  ttoo  sseerrvvee  aass  CChhiieeff  JJuussttiiccee  tthhiiss  ppaasstt  yyeeaarr  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
mmeemmbbeerrss  wwhhoo  hhaavvee  ggiivveenn  tthheeiirr  ttiimmee  aanndd  ccoommpplleettee  ddeeddiiccaattiioonn  ttoo  tthhee  MMoooossee  FFrraatteerrnniittyy..    AAss  II  
iinnttrroodduuccee  tthhee  JJuussttiicceess  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm  ,,  II  aasskk  tthhaatt  tthheeyy  pplleeaassee  ssttaanndd  aanndd  rreemmaaiinn  ssttaannddiinngg  
aanndd  tthhaatt  yyoouu  wwiitthhhhoolldd  aannyy  aappppllaauussee  uunnttiill  aallll  tthhee  nnaammeess  hhaavvee  bbeeeenn  rreeaadd::  
AAllvviinn  SSttrroouudd  ––  BBllaacckk  MMoouunnttaaiinn,,  NNCC  LLooddggee  ##22222200  
DDaannnnyy  SSmmiitthh  ––  NNoorrtthh  LLiittttllee  RRoocckk,,  AARR  LLooddggee  ##994422  
RRoolllliiee  AAbbeellll  ––  AAuurroorraa,,  IILL  LLooddggee  ##440000  
LLoouuiiss  WW  AAlllleenn  ––  MMaannkkaattoo,,  MMNN  LLooddggee  ##11441144  
DDaavviidd  CChhaammbbeerrss  ––  RRuutthheerrffoorrdd  CCoouunnttyy,,  NNCC  LLooddggee  ##22442222  
JJooyyccee  SSaarrnneecckkii  ––  PPeerrtthh  AAmmbbooyy,,  NNeeww  JJeerrsseeyy  LLooddggee  11224477  
AAnndd,,  II  aamm  CChhiieeff  JJuussttiiccee  LLaauurriiee  PPiittttss,,  GGrreeeenn  BBaayy  LLooddggee  880011  ((HHoommee  ooff  tthhee  WWoorrlldd  CChhaammppiioonn  
GGrreeeenn  BBaayy  PPaacckkeerrss  ––  ssoorrrryy  II  jjuusstt  ccoouullddnn’’tt  rreessiisstt..))  
  BBrrootthheerr  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr,,  tthhiiss  ccoommpplleetteess  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm..      
  
SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::    TThhaannkk  yyoouu,,  LLaauurriiee..    MMaayy  II  hhaavvee  aa  mmoottiioonn  ttoo  
aacccceepptt  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm??    DDoo  II  hheeaarr  aa  sseeccoonndd??    AAllll  iinn  ffaavvoorr  vvoottee  bbyy  tthhee  ssiiggnn  ooff  
tthhee  OOrrddeerr..    OOppppoosseedd??    SSoo  ccaarrrriieedd..  
  NNeexxtt,,  lleett’’ss  bbrriinngg  oouurr  JJuunniioorr  PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  uupp  ttoo  ddeelliivveerr  hhiiss  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  
SSttaattee  ooff  tthhee  OOrrddeerr  &&  NNeeccrroollooggyy..  
  
JJUUNNIIOORR  PPAASSTT  SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  LLIIGGUUOORRII  SSAALLAADDIINN  ((NNoorrtthh  HHiillllssbboorroo,,  FFlloorriiddaa  
LLooddggee  11774411))::  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  MMccCCuulllloouugghh,,  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  AAiirreeyy,,  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  
SSuupprreemmee  CCoouunncciill  aanndd  BBrrootthheerrss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  tthhee  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  SSttaattee  ooff  AAffffaaiirrss  aanndd  
NNeeccrroollooggyy..      
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  TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  iiss  mmaaddee  uupp  ooff  tthhee  PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorrss  iinn  aatttteennddaannccee  aatt  tthhiiss  112233rrdd  
IInntteerrnnaattiioonnaall  MMoooossee  CCoonnvveennttiioonn  aanndd,,  aass  JJuunniioorr  PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr,,  II  hhaavvee  tthhee  pprriivviilleeggee  
ooff  sseerrvviinngg  aass  cchhaaiirrmmaann..  
  IItt  iiss  ffiittttiinngg  tthhaatt  wwee  rreeccaallll  oouurr  BBrrootthheerrss  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  ccaalllleedd  ttoo  tthheeiirr  ffiinnaall  rreessttiinngg  ppllaaccee..    
LLeett  uuss  ppaauussee  ttoo  rreemmeemmbbeerr,,  wwiitthh  hhoonnoorr,,  tthhee  558822  PPaasstt  GGoovveerrnnoorrss,,  iinncclluuddiinngg  116644  PPiillggrriimmss  ooff  oouurr  
OOrrddeerr,,  wwhhoo  wweerree  ccaalllleedd  ttoo  tthheeiirr  ffiinnaall  rreewwaarrdd  ssiinnccee  llaasstt  wwee  mmeett..    TThhee  nnaammeess  ooff  tthhee  ddeeppaarrtteedd  
PPaasstt  GGoovveerrnnoorrss  aanndd  PPiillggrriimmss  wwiillll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  pprriinntteedd  pprroocceeeeddiinnggss  ooff  tthhiiss  112233rrdd  mmeeeettiinngg  
ooff  tthhee  SSuupprreemmee  LLooddggee..      
  IInncclluuddeedd  aammoonngg  tthhoossee  ddeeppaarrtteedd  wweerree  PPaasstt  GGrraanndd  NNoorrtthh  MMoooossee  LLaannccee  JJ..  SSppeenncceerr,,  NNeeww  
GGaarrddeenn,,  NNCC  LLooddggee  11888844;;  MMoooossee  CChhaarriittiieess  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorr  WWaallllaaccee  FF..  MMccLLaammbb,,  NNeewwppoorrtt  
NNeewwss,,  VVAA  LLooddggee  11111199;;  PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr//PPaasstt  PPiillggrriimm  GGoovveerrnnoorr  DDrr..  JJoohhnn  FFuurrlloonngg,,  
MMeennoommoonniiee,,  WWII  LLooddggee  11558844;;  aanndd  PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr//PPaasstt  RReeggiioonnaall  DDiirreeccttoorr  CChhaarrlleess  
‘‘CChhaarrlliiee’’  BBrriiccee,,  RRaalleeiigghh,,  NNCC  LLooddggee  11331188..    
  OOuurr  BBrrootthheerrss,,  wwhhoo  hhaavvee  ddeeppaarrtteedd,,  lleefftt  tthhiiss  wwoorrlldd  aa  bbeetttteerr  ppllaaccee  tthhaann  tthheeyy  ffoouunndd  iitt..    
TThheeyy  rreessppoonnddeedd  ttoo  tthhee  nneeeeddss  aanndd  ccaarreess  ooff  ootthheerrss  tthhrroouugghh  tthheeiirr  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  aanndd  tthheeiirr  
ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  oouurr  ffrraatteerrnniittyy..    BByy  tthheeiirr  ddeeddiiccaattiioonn  aanndd  ccoommppaassssiioonn  tthheeyy  ddiidd  nnoott  mmiissss  tthhee  jjooyy  
ooff  lliivviinngg..    WWiillll  yyoouu  kkiinnddllyy  rriissee  aanndd  iinn  ssiilleennccee  ppaayy  ttrriibbuuttee  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ddeeppaarrtteedd..  
((OOrrggaanniisstt  ppllaayyss  TTaappss))  
  MMaayy  tthheeyy  rreesstt  iinn  ppeeaaccee??    AAmmeenn..  
  BBrrootthheerr  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr,,  II  mmoovvee  ffoorr  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt..  
  
SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::    WWee  hhaavvee  aa  mmoottiioonn  bbeeffoorree  uuss  ttoo  aacccceepptt  tthhee  
SSttaattee  ooff  tthhee  OOrrddeerr  &&  NNeeccrroollooggyy..    DDoo  wwee  hhaavvee  aa  sseeccoonndd  ffrroomm  tthhee  fflloooorr??    AAllll  iinn  ffaavvoorr  vvoottee  bbyy  
tthhee  ssiiggnn  ooff  tthhee  OOrrddeerr..    OOppppoosseedd??    SSoo  ccaarrrriieedd..  
  NNooww,,  pplleeaassee  wweellccoommee  oouurr  DDiirreeccttoorr  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  SSyysstteemmss  EErriicc  VVoonnhhooffff  ffoorr  hhiiss  
rreeppoorrtt..  
  
DDIIRREECCTTOORR  OOFF  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSYYSSTTEEMMSS  EERRIICC  VVOONNHHOOFFFF  ((YYoorrkkvviillllee,,  IIlllliinnooiiss  
LLooddggee  NNoo..  22337711))::    GGoooodd  MMoorrnniinngg  BBrrootthheerrss  aanndd  wweellccoommee  ttoo  AAnnaahheeiimm..  
  TThhiiss  mmoorrnniinngg,,  II  aamm  ggooiinngg  ttoo  ggiivvee  yyoouu  aann  uuppddaattee  oonn  ssoommee  ooff  tthhee  ttoooollss  tthhaatt  wwee  hhaavvee  
iimmpplleemmeenntteedd  llaasstt  yyeeaarr,,  uussiinngg  tteecchhnnoollooggyy  ttoo  mmaakkee  tthhiiss  ffrraatteerrnniittyy  ggrrooww  aanndd  ccoommmmuunniiccaattee  bbeetttteerr  
ttooggeetthheerr..  
  FFiirrsstt,,  II  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ggiivvee  yyoouu  aann  uuppddaattee  oonn  aa  ccoouuppllee  ooff  ttooppiiccss  tthhaatt  II  ttaallkkeedd  aabboouutt  llaasstt  
yyeeaarr..    MMoooossee  PPaaggeess..    WWee  iinnttrroodduucceedd  tthhiiss  aatt  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnvveennttiioonn  iinn  NNaasshhvviillllee,,  aanndd  
KKuurrtt  WWeehhrrmmeeiisstteerr  aanndd  mmyysseellff  hhaadd  aa  ppaanneell  sseessssiioonn  dduurriinngg  tthhaatt  CCoonnvveennttiioonn,,  ttoo  ddeemmoo  tthhiiss  
ssyysstteemm..    MMoooossee  PPaaggeess  iiss  aa  tteemmppllaattee  ddrriivvee  wweebb  ssiittee  tthhaatt  iiss  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  ffrraatteerrnnaall  uunniittss..    IItt  
wwaass  ddeessiiggnneedd  ssoo  tthhaatt  aa  LLooddggee  ccoouulldd  hhaavvee  aa  WWeebb  SSiittee  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  iittss  mmeemmbbeerrss  
wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  aa  ppeerrssoonn  aatt  tthhee  LLooddggee  tthhaatt  wwaass  aa  ccoommppuutteerr  eexxppeerrtt  iinn  WWeebb  SSiittee  ddeessiiggnn..  TThhiiss  
ssyysstteemm  iiss  ffrreeee  ttoo  oouurr  ffrraatteerrnnaall  uunniittss,,  vveerryy  eeaassyy  ttoo  uussee,,  pprroovviiddeess  aa  wwaayy  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  ttoo  aallll  
mmeemmbbeerrss  oonn  ssuucchh  tthhiinnggss  aass  aa  mmoonntthhllyy  ccaalleennddaarr  aanndd  aa  mmeessssaaggee  ffrroomm  tthhee  GGoovveerrnnoorr,,  aanndd  ddiidd  II  
mmeennttiioonn,,  iitt’’ss  ffrreeee??    CCuurrrreennttllyy  wwee  hhaavvee  664422  ffrraatteerrnnaall  uunniittss  ttaakkiinngg  aaddvvaannttaaggee  ooff  tthhiiss  ffrreeee  ttooooll..    
WWee  ssttrroonnggllyy  eennccoouurraaggee  yyoouu  ttoo  ccaallll  tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  aanndd  PPuubblliicc  AAffffaaiirrss  DDeeppaarrttmmeenntt  aatt  
MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  aanndd  ssiiggnn  uupp  ffoorr  tthhiiss  ffrreeee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttooooll..  
  AAggaaiinn  tthhiiss  yyeeaarr,,  wwee  aarree  uuttiilliizziinngg  tthhee  mmaaggnneettiicc  ssttrriipp  tthhaatt  iiss  oonn  tthhee  bbaacckk  ooff  yyoouurr  
mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrdd..    WWhheenn  yyoouu  ppiicckkeedd  uupp  yyoouurr  pprree--rreeggiissttrraattiioonn  ppaacckkaaggee,,  yyoouurr  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrdd  
wwaass  sswwiippeedd  iinnttoo  aa  ccaarrdd  rreeaaddeerr  tthhaatt  rreeccoorrddeedd  yyoouurr  nnaammee  aanndd  mmeemmbbeerrsshhiipp  IIDD  nnuummbbeerr..    TThhiiss  
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iinnffoorrmmaattiioonn  wwaass  tthheenn  ffeedd  iinnttoo  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  rreeggiissttrraattiioonn  ssyysstteemm  tthhaatt  wwee  aarree  uussiinngg  ttoo  rreeccoorrdd  
tthhaatt  yyoouu  aatttteennddeedd..      
  TThhee  mmaaggnneettiicc  ssttrriipp  ccoonnttaaiinnss  yyoouurr  nnaammee,,  MMIIDD  nnuummbbeerr,,  aanndd  dduueess  eexxppiirraattiioonn  ddaattee,,  aass  
wweellll  aass  yyoouurr  ffrraatteerrnnaall  uunniitt  nnuummbbeerr..    YYoouu  ccaann  uussee  tthheessee  ccaarrddss  iinn  yyoouurr  LLooddggee  ttoo  rreeppllaaccee  yyoouurr  
ccuurrrreenntt  kkeeyy--ccaarrdd  ddoooorr  ssyysstteemm  wwiitthh  aa  ssyysstteemm  tthhaatt  wwiillll  uussee  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrdd  ffoorr  tthhee  ssaammee  
ppuurrppoossee  aanndd  ssaavvee  ssoommee  mmoonneeyy..    OOvveerr  tthhee  llaasstt  yyeeaarr  wwee  hhaavvee  hhaadd  112288  LLooddggeess  bbeeggiinn  ttoo  uussee  tthhee  
MMeemmbbeerrsshhiipp  CCaarrdd  aass  aa  rreeppllaacceemmeenntt  ttoo  tthhee  oolldd  kkeeyy  ccaarrdd  ssyysstteemm  aatt  tthhee  LLooddggee..    WWhhiillee  MMoooossee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  hhaass  nnoott  ppaarrttnneerreedd  wwiitthh  aannyy  vveennddoorr  ttoo  sseellll  aa  ssyysstteemm  lliikkee  tthhiiss,,  mmoosstt  llooccaall  sseeccuurriittyy  
ccoommppaanniieess  pprroovviiddee  tthhiiss  ttyyppee  ooff  ssyysstteemm,,  oorr  yyoouu  ccaann  ee--mmaaiill  mmee  aanndd  II  ccaann  ppuutt  yyoouu  iinn  ccoonnttaacctt  wwiitthh  
ootthheerr  LLooddggeess  tthhaatt  hhaavvee  iimmpplleemmeenntteedd  aa  ssyysstteemm  uussiinngg  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrdd  ffoorr  tthhee  ddoooorr..  
  WWhhiillee  wwee  aarree  ttaallkkiinngg  aabboouutt  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrddss,,  llaasstt  yyeeaarr  wwee  mmaaddee  ssoommee  mmaajjoorr  cchhaannggeess  
ssoo  tthhaatt  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  wwoouulldd  bbeeggiinn  tthhee  mmaaiilliinngg  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrddss  oonn  aa  ddaaiillyy  bbaassiiss..    
OOvveerr  tthhee  llaasstt  yyeeaarr,,  wwee  hhaavvee  rreecceeiivveedd  aa  lloott  ooff  ppoossiittiivvee  ffeeeeddbbaacckk  aabboouutt  hhooww  ffaasstt  oouurr  mmeemmbbeerrss,,  
aanndd  eessppeecciiaallllyy  oouurr  nneeww  mmeemmbbeerrss,,  rreecceeiivvee  tthheeiirr  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrddss..  
  SSppeeaakkiinngg  ooff  ppaayyiinngg  yyoouurr  dduueess,,  oonn  JJuunnee  11sstt  ooff  tthhiiss  yyeeaarr  wwee  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  ffiirrsstt  mmaajjoorr  
cchhaannggeess  ttoo  tthhee  QQuuiicckk  PPaayy  ssyysstteemm  oonn  tthhee  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  wweebb  ssiittee..    IInn  tthhee  ppaasstt  aallll  yyoouu  
ccoouulldd  ddoo  wwiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  ppaayyiinngg  yyoouurr  dduueess  oonn--lliinnee  wwaass  ttoo  wwaaiitt  uunnttiill  6600  ddaayyss  bbeeffoorree  yyoouurr  dduueess  
eexxppiirreedd  aanndd  tthheenn  wwee  ccrreeaatteedd  aa  ccoouuppoonn  tthhaatt  aalllloowweedd  yyoouu  ttoo  ppaayy  tthhee  eexxaacctt  aammoouunntt  ooff  yyoouurr  LLooddggee  
aanndd  MMoooossee  LLeeggiioonn  dduueess..  
  TThhiiss  nneeww  ssyysstteemm  hhaass  bbeeeenn  ccrreeaatteedd  wwiitthh  aa  ‘‘sshhooppppiinngg  ccaarrtt’’  aapppprrooaacchh,,  wwhheerree  yyoouu  ccaann  ppaayy  
yyoouurr  LLooddggee  oorr  MMoooossee  LLeeggiioonn  dduueess  aatt  aannyyttiimmee,,  ffoorr  aannyy  yyeeaarrllyy  aammoouunntt  uupp  ttoo  tteenn  yyeeaarrss  iinnttoo  tthhee  
ffuuttuurree..    TThhaatt’’ss  rriigghhtt,,  yyoouu  nnoo  lloonnggeerr  hhaavvee  ttoo  wwaaiitt  uunnttiill  yyoouurr  dduueess  aarree  aabboouutt  ttoo  eexxppiirree..    IIff  yyoouu  
llooookk  aatt  tthhee  ssccrreeeenn  iitt  iiss  aass  ssiimmppllee  aass  eenntteerriinngg  yyoouurr  MMoooossee  IIDD  nnuummbbeerr..    FFrroomm  tthheerree,,  yyoouu  wwiillll  bbee  
ttaakkeenn  ttoo  aa  ssccrreeeenn  tthhaatt  sshhoowwss,,  oorr  lliissttss  ffoorr  yyoouu,,  aallll  ooff  yyoouurr  aaccttiivvee  mmeemmbbeerrsshhiippss,,  wwhheenn  yyoouurr  dduueess  
eexxppiirree  ffoorr  tthhaatt  ppaarrttiiccuullaarr  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  aanndd  tthhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  yyeeaarrllyy  rraattee..    FFrroomm  tthheerree,,  aallll  yyoouu  
nneeeedd  ttoo  ddoo  iiss  sseelleecctt  hhooww  mmaannyy  yyeeaarrss  yyoouu  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ppaayy..    AAss  yyoouu  ddoo,,  iitt  pprroovviiddeess  yyoouu  wwiitthh  aa  
rruunnnniinngg  ttoottaall..    OOnnccee  ccoommpplleetteedd,,  yyoouu  jjuusstt  cclliicckk  oonn  ccoonnttiinnuuee,,  aanndd  iitt  ttaakkeess  yyoouu  ttoo  aa  cchheecckkoouutt  
ssccrreeeenn..      
  AAnnyyttiimmee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr,,  aass  mmaannyy  ttiimmeess  aass  yyoouu  lliikkee,,  yyoouu  ccaann  ggoo  oouutt  oonnttoo  tthhee  
QQuuiicckk  PPaayy  ssiittee  ffrroomm  tthhee  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  hhoommeeppaaggee  aanndd  ppaayy  dduueess  uupp  ttoo  tteenn  yyeeaarrss..    HHooww  
aabboouutt  tthhaatt!!!!!!!!      
  SSoo,,  yyoouu’’rree  aatt  tthhee  LLooddggee  ssoommee  nniigghhtt..    YYoouu  wwiinn  tthhee  5500//5500,,  aanndd  yyoouu  ccaann  ggoo  rriigghhtt  ttoo  tthhee  
wweebb  ssiittee  aanndd  uussee  tthhaatt  mmoonneeyy  ttoo  ppaayy  nneexxtt  yyeeaarrss  dduueess..  
  IInn  aaddddiittiioonn,,  wwee  hhaavvee  sseeppaarraatteedd  yyoouurr  MMoooossee  LLeeggiioonn  dduueess  ffrroomm  yyoouurr  LLooddggee  dduueess  oonn  tthhee  
QQuuiicckk  PPaayy  ssiittee,,  ssoo  yyoouu  ccaann  ddoo  tthhee  ssaammee  tthhiinngg  wwiitthh  tthheemm;;  aannyy  yyeeaarrllyy  aammoouunntt  uupp  ttoo  tteenn  yyeeaarrss  --  aatt  
aannyyttiimmee..    CCrreeaattee  SSoommee  IInntteerreesstt  bbyy  tteelllliinngg  aallll  yyoouurr  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  tthheeyy  ccaann  nnooww  ppaayy  tthheeiirr  dduueess  aatt  
aannyyttiimmee..  
  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  nneeww  wwaayy  ttoo  ppaayy  yyoouurr  dduueess,,  wwee  hhaavvee  hhaadd  ttoo  mmaakkee  aa  cchhaannggee  ttoo  yyoouurr  
MMeemmbbeerrsshhiipp  CCaarrdd..    PPrreevviioouussllyy,,  yyoouurr  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrdd,,  ddoowwnn  iinn  tthhee  rriigghhtt  ccoorrnneerr,,  hhaadd  aa  ‘‘VVaalliidd  
ttoo’’  ddaattee..    TThhiiss  ddaattee  wwaass  aallwwaayyss  jjuusstt  oonnee  yyeeaarr  iinnttoo  tthhee  ffuuttuurree..    TThhiiss  wwaass  ddoonnee  ssoo  tthhaatt  eeaacchh  yyeeaarr  
yyoouu  wwoouulldd  rreecceeiivvee  aa  nneeww  ccaarrdd..    WWeellll,,  wwee  hhaavvee  cchhaannggeedd  tthhaatt..    SSttaarrttiinngg  JJuunnee  11sstt,,  tthhee  ‘‘VVaalliidd  ttoo’’  
ddaattee  hhaass  bbeeeenn  rreeppllaacceedd  wwiitthh  aa  ‘‘ppaaiidd  ttoo’’  ddaattee..    SSoo  iiff  yyoouu  ggoo  oonnttoo  tthhee  nneeww  QQuuiicckk  PPaayy  ssiittee  aanndd  
ppaayy  55  yyeeaarrss  wwoorrtthh  ooff  dduueess,,  yyoouu  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  nneeww  ccaarrdd  iinn  tthhee  mmaaiill  wwiitthh  yyoouurr  ppaaiidd  ttoo  ddaattee  55  
yyeeaarrss  iinnttoo  tthhee  ffuuttuurree..  
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  IIff  yyoouu  aarree  aa  LLiiffee  MMeemmbbeerr,,  wwee  hhaavvee  aallssoo  mmaaddee  aa  cchhaannggee  ttoo  yyoouurr  ccaarrdd..    NNoo  lloonnggeerr  wwiillll  
yyoouu  hhaavvee  aa  ‘‘VVaalliidd  ttoo’’  ddaattee  iinn  tthhee  lloowweerr  rriigghhtt  ccoorrnneerr,,  aanndd  tthhee  wwoorrdd  LLIIFFEE  iinn  tthhee  lloowweerr  lleefftt  
ccoorrnneerr,,  iitt  wwiillll  jjuusstt  ssaayy  LLIIFFEE  MMEEMMBBEERR  iinn  tthhee  lloowweerr  rriigghhtt  ccoorrnneerr..    
  WWee  eennccoouurraaggee  aallll  ooff  yyoouu  ttoo  ppaayy  yyoouurr  dduueess  oonn  lliinnee..    IItt  iiss  aass  ssiimmppllee  aass  ggooiinngg  ttoo  tthhee  
MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  wweebbssiittee,,  eenntteerriinngg  yyoouurr  MMIIDD  nnuummbbeerr,,  aanndd  tthheenn  ppaayyiinngg  yyoouurr  dduueess..    TThheerree  iiss  
nnoo  aaccccoouunntt  ttoo  bbee  ccrreeaatteedd  aanndd  nnoo  ppaasssswwoorrdd  ttoo  rreemmeemmbbeerr..    JJuusstt  eenntteerr  yyoouurr  MMIIDD  nnuummbbeerr  aanndd  ppaayy  
yyoouurr  dduueess..      
  CCuurrrreennttllyy  wwee  aavveerraaggee  117788,,005511  mmeemmbbeerrss  tthhaatt  ppaayy  tthheeiirr  dduueess  oonn  lliinnee  eeaacchh  yyeeaarr..    TThhaatt  iiss  
oonnllyy  1155%%  ooff  oouurr  ffrraatteerrnniittyy..  WWee  nneeeedd  tthhiiss  nnuummbbeerr  ttoo  ggrrooww..    PPlleeaassee  pprroommoottee,,  tthhrroouugghh  yyoouurr  
LLooddggee  ppuubblliiccaattiioonnss,,  aabboouutt  tthhiiss  nneeww  wwaayy  ttoo  ppaayy  dduueess,,  aass  wweellll  aass  eennccoouurraaggee  yyoouurr  mmeemmbbeerrss  ttoo  
ppaayy  oonn  lliinnee..    IItt  iiss  tthhee  ssiimmpplleesstt  aanndd  eeaassiieesstt  wwaayy..  
  SSppeeaakkiinngg  ooff  tthhee  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  WWeebb  SSiittee,,  wwee  hhaavvee  bbeeeenn  wwoorrkkiinngg  vveerryy  hhaarrdd  oonn  aa  
ttoottaall  rree--ddeessiiggnn  ooff  tthhee  ssiittee..    WWee  hhaavvee  hhaadd  oonnee  ggooaall  wwiitthh  tthhiiss  rree--ddeessiiggnn..    MMaakkee  iitt  ssiimmppllee  aanndd  eeaassyy  
ttoo  uussee..    OOuurr  ccuurrrreenntt  wweebb  ssiittee  hhaass  ggrroowwnn  ttoo  tthhee  ppooiinntt  tthhaatt  iitt  iiss  aallmmoosstt  iimmppoossssiibbllee  ttoo  ffiinndd  
aannyytthhiinngg..    OOuurr  WWeebbmmaasstteerr,,  SStteevvee  SSppeeaakkss,,  wwhhoo  iiss  nnoott  wwiitthh  uuss  aatt  tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn,,  bbuutt  yyoouu  ccaann  
sseeee  hhiimm  oonn  tthhee  ssccrreeeennss,,  iiss  aa  vvoolluunntteeeerr  WWeebbmmaasstteerr  ffoorr  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall..      
  SStteevvee  iiss  aa  CChhaarrtteerr  MMeemmbbeerr  ooff  GGaahhaannnnaa,,  OOhhiioo  MMoooossee  LLooddggee  22446633,,  aanndd  hhaass  bbeeeenn  tthhee  
AAddmmiinniissttrraattoorr  ooff  hhiiss  LLooddggee  ssiinnccee  22000033..    SStteevvee  rreecceeiivveedd  hhiiss  FFeelllloowwsshhiipp  DDeeggrreeee  iinn  11999988  aanndd  tthhee  
PPiillggrriimm  DDeeggrreeee  ooff  MMeerriitt  iinn  22000055..    SStteevvee  hhaass  bbeeeenn  tthhee  WWeebbmmaasstteerr  ffoorr  tthhee  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  
MMoooosseehheeaarrtt,,  MMoooosseehhaavveenn,,  aanndd  tthhee  MMoooossee  CChhaarriittiieess  wweebb  ssiittee  ffoorr  nniinnee  yyeeaarrss  aass  aa  vvoolluunntteeeerr..    
MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  eessttiimmaatteess  tthhaatt  tthhiiss  hhaass  ssaavveedd  tthhiiss  ffrraatteerrnniittyy  oovveerr  $$770000,,000000  ddoollllaarrss  iinn  
ddeevveellooppmmeenntt  ccoosstt  aanndd  ddaaiillyy  mmaaiinntteennaannccee  ccoosstt  ffoorr  tthhee  ssiitteess..    EEvveenn  tthhoouugghh  SStteevvee  iissnn’’tt  wwiitthh  uuss,,  
lleett’’ss  ggiivvee  hhiimm  aa  bbiigg  rroouunndd  ooff  aappppllaauussee..  
  IIff  yyoouu  llooookk  aatt  tthhee  ssccrreeeennss,,  tthhiiss  iiss  wwhhaatt  tthhee  nneeww  wweebb  ssiittee  llooookkss  lliikkee..    TThhiiss  ssiittee  iiss  
ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  wwoorrlldd  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  MMoooossee..    EEaacchh  sseeccttiioonn  hhaass  aa  ccoommmmoonn  
llooookk  aanndd  tteellllss  aa  ppootteennttiiaall  mmeemmbbeerr  aabboouutt  tthhee  MMoooossee  oorrggaanniizzaattiioonn  iinncclluuddiinngg,,  MMoooosseehheeaarrtt,,  
((ppaauussee))  MMoooosseehhaavveenn,,  ((ppaauussee))  aanndd  MMoooossee  CChhaarriittiieess  ((ppaauussee))  iinn  aa  ccoommmmoonn  aanndd  eeaassyy  ttoo  rreeaadd  
ffaasshhiioonn..    WWee  hhaavvee  eelliimmiinnaatteedd  tthhee  ppaasssswwoorrdd  ffoorr  tthhee  MMeemmbbeerrss  AArreeaa  sseeccttiioonn,,  aanndd  aarree  iinn  tthhee  
pprroocceessss  ooff  rree--ddeessiiggnniinngg  tthhee  eennttiirree  mmeemmbbeerrss  oonnllyy  aarreeaa  ssoo  tthhaatt  yyoouu  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  ffiinndd  tthhiinnggss  iinn  
aa  qquuiicckk  aanndd  eeaassyy  ffaasshhiioonn..    II  eennccoouurraaggee  yyoouu  ttoo  vviissiitt  wwwwww..mmoooosseeiinnttll..oorrgg  oofftteenn  aass  wwee  ccoonnttiinnuuee  ttoo  
mmaakkee  iitt  eeaassiieerr  aanndd  ffrriieennddlliieerr  ttoo  uussee..  
  AAggaaiinn,,  tthhiiss  yyeeaarr  wwee  hhaavvee  pprroovviiddeedd  yyoouu  wwiitthh  aa  ccaarrdd  iinn  yyoouurr  rreeggiissttrraattiioonn  ppaacckkaaggee  tthhaatt  
llooookkss  lliikkee  tthhee  oonnee  yyoouu  sseeee  oonn  tthhee  ssccrreeeennss..    IIff  yyoouu  hhaavveenn’’tt  yyeett  ffiilllleedd  iitt  oouutt  aanndd  ttuurrnneedd  iitt  iinnttoo  tthhee  
RReeggiissttrraattiioonn  aarreeaa,,  II  eennccoouurraaggee  yyoouu  ttoo  ddoo  ssoo..    TThhee  mmaaiinn  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ccaarrdd  iiss  ttoo  ggaatthheerr  ee--mmaaiill  
aaddddrreesssseess  ffoorr  oouurr  mmeemmbbeerrss..    IItt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  tthhaatt  wwee  ggaatthheerr  ee--mmaaiill  aaddddrreesssseess  ffoorr  aallll  ooff  oouurr  
mmeemmbbeerrss..    TThhiiss  ttaasskk  bbeeggiinnss  wwiitthh  yyoouu..    LLaasstt  yyeeaarr  II  ttoolldd  yyoouu  tthhaatt  wwee  oonnllyy  hhaadd  118866,,776644  aaccttiivvee  
mmeemmbbeerrss  wwiitthh  ee--mmaaiill  aaddddrreesssseess  oonn  ffiillee..    TThhiiss  yyeeaarr  II  ccaann  rreeppoorrtt  tthhaatt  tthhiiss  nnuummbbeerr  hhaass  oonnllyy  
iinnccrreeaasseedd  ttoo  221166,,116688..      TThhiiss  iiss  oonnllyy  aann  iinnccrreeaassee  ooff  2299,,440044  mmeemmbbeerrss  iinn  aa  yyeeaarr..    TTHHIISS  
NNUUMMBBEERR  MMUUSSTT  GGRROOWW..  
  WWee  hhaavvee  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ee--mmaaiillss  tthhaatt  aarree  sseenntt  oouutt  ttoo  oouurr  mmeemmbbeerrss  oonn  aa  rreegguullaarr  
bbaassiiss  ffrroomm  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall..    WWee  sseenndd  eevveerryy  mmeemmbbeerr  aa  bbiirrtthhddaayy  mmeessssaaggee,,  nneeww  MMeemmbbeerrss  aa  
WWeellccoommee  ttoo  tthhee  MMoooossee  mmeessssaaggee,,  mmeemmbbeerrss  wwhhoo  hhaavveenn’’tt  ppaaiidd  tthheerree  dduueess  aa  rreemmiinnddeerr  ee--mmaaiill  tthhaatt  
tthheeiirr  dduueess  hhaavvee  eexxppiirreedd,,  aass  wweellll  aass  CChhrriissttmmaass  ggrreeeettiinnggss..    TThhiiss  ttyyppee  ooff  rreegguullaarr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
ccaann  oonnllyy  hhaappppeenn  iiff  wwee  hhaavvee  mmeemmbbeerrss  ee--mmaaiill  aaddddrreesssseess..  
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  GGoo  bbaacckk  ttoo  yyoouurr  LLooddggeess  aanndd  rruunn  aa  ssppeecciiaall  eeffffoorrtt  ttoo  ggaatthheerr  aallll  yyoouurr  mmeemmbbeerrss  ee--mmaaiill  
aaddddrreesssseess  aanndd  ppuutt  tthheemm  iinnttoo  LLCCLL..    WWee  nneeeedd  tthheemm  ttoo  ssaavvee  tthhiiss  ffrraatteerrnniittyy  mmoonneeyy,,  aanndd  mmoosstt  
iimmppoorrttaannttllyy  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  bbeetttteerr  wwiitthh  oouurr  mmeemmbbeerrss..  
  SSppeeaakkiinngg  ooff  ggaatthheerriinngg  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iitt  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt,,  wwhheenn  ssiiggnniinngg  uupp  aa  nneeww  
mmeemmbbeerr,,  tthhaatt  yyoouu  ddoo  aa  ccoouuppllee  ooff  iimmppoorrttaanntt  tthhiinnggss..    VVeerriiffyy  tthhee  mmeemmbbeerr’’ss  aaddddrreessss  aanndd  ppeerrssoonnaall  
iinnffoorrmmaattiioonn,,  eessppeecciiaallllyy  tthheeiirr  aaddddrreessss,,  bbeeffoorree,,  aanndd  aafftteerr,,  yyoouu  ttyyppee  iitt  iinnttoo  LLCCLL..nneett..    MMaakkee  ssuurree  
tthhaatt  yyoouu  ttyyppee  iitt  iinn  ccoorrrreeccttllyy..    TThhiiss  iiss  tthhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  wwee  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  tthhee  nneeww  
mmeemmbbeerr;;  hhooww  tthheeyy  ggeett  tthheeiirr  ffiirrsstt  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaarrdd  aanndd  MMoooossee  MMaaggaazziinnee..    
  WWee  mmaaiill  oouutt  nneeww  mmeemmbbeerr  ccaarrddss  ffrroomm  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  eevveerryy  ddaayy,,  aanndd  wwoouulldd  yyoouu  
bbeelliieevvee  tthhaatt  wwee  rreecceeiivvee  mmoorree  tthhaann  88%%  ooff  tthheemm  bbaacckk,,  bbeeccaauussee  wwee  ddoonn’’tt  hhaavvee  tthhee  ccoorrrreecctt  
aaddddrreessss..    PPlleeaassee,,  cchheecckk  aanndd  rree--cchheecckk  tthhaatt  aaddddrreessss  bbeeffoorree  yyoouu  ssuubbmmiitt  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  MMoooossee  
IInntteerrnnaattiioonnaall..  
  LLeett’’ss  CCrreeaattee  SSoommee  IInntteerreesstt  iinn  ggaatthheerriinngg  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn..    LLeett’’ss  CCrreeaattee  SSoommee  IInntteerreesstt  
bbyy  uussiinngg  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ttoooollss  tthhaatt  wwee  hhaavvee  ttoo  pprroovviiddee  oouurr  mmeemmbbeerrss  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  
aabboouutt  wwhhaatt  iiss  ggooiinngg  oonn  iinn  tthheeiirr  LLooddggee..    LLeett’’ss  CCrreeaattee  SSoommee  IInntteerreesstt  bbyy  tteelllliinngg  aallll  oouurr  mmeemmbbeerrss  
tthheeyy  ccaann  ppaayy  tthheeiirr  dduueess  eeaarrllyy,,  aanndd  oofftteenn,,  oonn  tthhee  nneeww  QQuuiicckk  PPaayy  ssiittee..      
  AAllll  ooff  uuss  aatt  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  tthhaannkk  aallll  ooff  yyoouu  ffoorr  tthhee  wwoonnddeerrffuull  jjoobb  tthhaatt  yyoouu  ddoo  ttoo  
mmaakkee  tthhee  MMoooossee  ffrraatteerrnniittyy  tthhee  ggrreeaatt  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  iitt  iiss..    TThhaannkk  yyoouu,,  GGoodd  bblleessss,,  aanndd  eennjjooyy  
tthhee  rreesstt  ooff  yyoouurr  ccoonnvveennttiioonn..  
  
SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::    TThhaannkk  yyoouu,,  EErriicc..    II  wwiillll  nneeeedd  aa  mmoottiioonn  ttoo  
aacccceepptt  hhiiss  rreeppoorrtt..    DDoo  wwee  hhaavvee  aa  sseeccoonndd??    AAllll  iinn  ffaavvoorr  vvoottee  bbyy  tthhee  ssiiggnn  ooff  tthhee  OOrrddeerr..    
OOppppoosseedd??    MMoottiioonn  ccaarrrriieedd..  
  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccoonndduuccttiinngg  tthhee  aannnnuuaall  eelleeccttiioonn  ooff  SSuupprreemmee  LLooddggee  OOffffiicceerrss,,  tthhee  
cchhaaiirr  rreeccooggnniizzeess  GGeenneerraall  GGoovveerrnnoorr  SStteevvee  GGrreeeennee..  
  
GGEENNEERRAALL  GGOOVVEERRNNOORR  SSTTEEVVEE  GGRREEEENNEE::    SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  MMccCCuulllloouugghh,,  ssiinnccee  aallll  
ccaannddiiddaatteess  nnoommiinnaatteedd  aarree  uunnooppppoosseedd,,  tthhee  rruulleess  aanndd  oorrddeerr  ggoovveerrnniinngg  tthhiiss  ccoonnvveennttiioonn,,  aass  wweellll  aass  
oouurr  OOrrddeerr’’ss  GGeenneerraall  LLaawwss,,  pprroovviiddeess  tthhaatt  tthhee  SSeeccrreettaarryy  mmaayy  ccaasstt  aa  uunnaanniimmoouuss  bbaalllloott  ffoorr  aallll  
ooffffiicceess,,  pprroovviiddeedd  aa  mmaajjoorriittyy  vvoottee  iiss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  vvoottiinngg  mmeemmbbeerrss  iinn  aatttteennddaannccee..      
FFoorr  SSuupprreemmee  CCoouunncciillmmeenn    
44--YYeeaarr  TTeerrmmss  
DDaannnnyy  RR..  AAllbbeerrtt,,  MMaannssffiieelldd,,  OOhhiioo  LLooddggee  334411  
WWaarrrreenn  GG..  BBllaacckk,,  GGrraannttss  PPaassss//MMeerrlliinn,,  OOrreeggoonn  LLooddggee  22445544  
HHaarrrryy  LL..  JJoohhnnssttoonn,,  GGrreeeelleeyy--EEvvaannss,,  CCoolloorraaddoo  LLooddggee  990099  
RRooddnneeyy  AA..  HHaammmmoonndd,,  KKiissssiimmmmeeee,,  FFlloorriiddaa  LLooddggee  22005566  
FFoorr  SSuupprreemmee  PPrreellaattee  
11--YYeeaarr  TTeerrmm  
JJoosseepphh  RR..  KKoooonnss,,  DDaannvviillllee,,  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  LLooddggee  11113333  
FFoorr  SSuupprreemmee  JJuunniioorr  GGoovveerrnnoorr  
JJaammeess  FF..  HHeennddeerrssoonn,,  SSrr..,,  EEaasstt  MMeessaa,,  AArriizzoonnaa  LLooddggee  22008822  
FFoorr  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  
11--YYeeaarr  TTeerrmm  
WWeesslleeyy  II..  CCrroowwddeerr,,  BBeeddffoorrdd,,  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  11889977    
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SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::    BBrrootthheerrss,,  II  wwiillll  aacccceepptt  aa  mmoottiioonn  ttoo  oorrddeerr  tthhee  
SSeeccrreettaarryy  ttoo  ccaasstt  aa  uunnaanniimmoouuss  bbaalllloott  ffoorr  aallll  ooffffiicceess  jjuusstt  rreeaadd..    DDoo  II  hhaavvee  aa  mmoottiioonn??    AA  SSeeccoonndd??    
YYoouu  hhaavvee  hheeaarrdd  tthhee  mmoottiioonn  aanndd  tthhee  sseeccoonndd,,  aallll  iinn  ffaavvoorr  ooff  eelleeccttiinngg  tthheessee  SSuupprreemmee  LLooddggee  
OOffffiicceerrss  vvoottee  bbyy  tthhee  ssiiggnn  ooff  tthhee  OOrrddeerr..    OOppppoosseedd??    TThhee  mmoottiioonn  iiss  ccaarrrriieedd..  
  BBrrootthheerr  GGrreeeennee  pplleeaassee  ccoonnttiinnuuee..  
  
GGEENNEERRAALL  GGOOVVEERRNNOORR  SSTTEEVVEE  GGRREEEENNEE::    SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  MMccCCuulllloouugghh,,  aass  
CCoorrppoorraattee  SSeeccrreettaarryy  ooff  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  aanndd  ttoo  oobbeeyy  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn,,  jjuusstt  
ttaakkeenn  bbyy  mmaajjoorriittyy  aaccttiioonn  ooff  tthhee  ddeelleeggaatteess  aasssseemmbblleedd,,  iitt  iiss  mmyy  pplleeaassuurree  ttoo  ccaasstt  tthhee  uunnaanniimmoouuss  
bbaalllloott  iinn  ffaavvoorr  ooff  tthhee  nnoommiinneeeess  ffoorr  tthhee  ooffffiicceess  ooff  SSuupprreemmee  CCoouunncciillmmeenn,,  SSuupprreemmee  PPrreellaattee,,  
SSuupprreemmee  JJuunniioorr  GGoovveerrnnoorr  aanndd  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr..  
  
SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::    II  ddeeccllaarree  tthhee  nnoommiinneeeess  ffoorr  SSuupprreemmee  LLooddggee  
ooffffiicceess,,  aass  rreeaadd  pprreevviioouussllyy  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  ttoo  bbee  eelleecctteedd..  
  TThhee  GGeenneerraall  GGoovveerrnnoorr  wwiillll  nnooww  rreeaadd  tthhee  lliissttiinngg  ooff  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  AAppppooiinnttmmeennttss  
aanndd  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOffffiicceerrss  ffoorr  tthhee  MMoooossee  yyeeaarr  22001111  ––  22001122..  
  
GGEENNEERRAALL  GGOOVVEERRNNOORR  SSTTEEVVEE  GGRREEEENNEE::    TThhee  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  aappppooiinnttmmeennttss  aanndd  
MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOffffiicceerrss  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22001111  ––  22001122  aarree  rreeaadd  ttoo  tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  aass  aa  
mmaatttteerr  ooff  rreeccoorrdd..      
SSuupprreemmee  LLooddggee  OOffffiicceerrss::  
DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall,,    
WWiilllliiaamm  BB..  AAiirreeyy,,  WWhhiitteehhaallll,,  OOhhiioo  LLooddggee  11224455  
CChhiieeff  FFiinnaanncciiaall  OOffffiicceerr  
JJoosseepphh  RR..  MMeecchh,,  DDoowwnneerrss  GGrroovvee,,  IIlllliinnooiiss  LLooddggee  11553355  
GGeenneerraall  GGoovveerrnnoorr  
SStteevveenn  FF..  GGrreeeennee,,  RRoocckk  HHiillll,,  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  LLooddggee  11772200  
DDiirreeccttoorr  ooff  MMeemmbbeerrsshhiipp  
SShhaawwnn  MM..  BBaaiillee,,  GGeettttyyssbbuurrgg,,  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  LLooddggee  11552266  
DDiirreeccttoorr  ooff  LLooddggee  OOppeerraattiioonnss  
DDaarrrreellll  EE..  OO’’BBrriieenn,,  BBeellllee  VVeerrnnoonn,,  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  LLooddggee  220099    
SSuupprreemmee  SSeerrggeeaanntt--aatt--AArrmmss,,  
  SStteevveenn  DDeell  CCoorrssoo,,  BBoonniittaa  SSpprriinnggss,,  FFlloorriiddaa  LLooddggee  11445544  
SSuupprreemmee  IInnnneerr  GGuuaarrdd,,  
RR..  JJoorrddaann  BBooyyeettttee,,  JJrr..,,  WWiillssoonn,,  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa  LLooddggee  998899  
SSuupprreemmee  OOuutteerr  GGuuaarrdd,,  
KKeennnneetthh  EEmmeerrssoonn,,  HHooppeewweellll,,  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  11447722  
TToo  tthhee  SSuupprreemmee  FFoorruumm  
FFoorr  aa  oonnee--yyeeaarr  tteerrmm  aass  CChhiieeff  JJuussttiiccee,,    
AAllvviinn  SSttrroouudd  JJrr..,,  BBllaacckk  MMoouunnttaaiinn,,  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa  LLooddggee  22222200  
FFoorr  aa  ffiivvee--yyeeaarr  uunneexxppiirreedd  tteerrmm,,  
CChhrriissttoopphheerr  CC..  PPeerrrryy,,  HHoott  SSpprriinnggss,,  AArrkkaannssaass  LLooddggee  11225522  
FFoorr  aa  sseevveenn--yyeeaarr  tteerrmm,,    
JJaammeess  EE..  CCoollbbyy,,  AAnnnn  AArrbboorr,,  MMiicchhiiggaann  LLooddggee  11225533  
TToo  tthhee  JJuuddiicciiaarryy  CCoommmmiitttteeee  
FFoorr  ttwwoo--yyeeaarr  tteerrmmss,,    
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  JJoohhnn  TT..  MMaarrttiinn,,  SShheellbbyyvviillllee,,  IInnddiiaannaa  LLooddggee  22111188  
  DDaavviidd  AA..  CChhaammbbeerrss,,  RRuutthheerrffoorrdd  CCoouunnttyy,,  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa  LLooddggee  22442222  
  AAnndd  aass  CChhaaiirrmmaann  --  
  JJeerrrryy  OO’’CCoonnnnoorr,,  CCaammaarriilllloo,,  CCaalliiffoorrnniiaa  LLooddggee  22004477  
TToo  tthhee  PPiillggrriimm  CCoouunncciill  
FFoorr  aa  oonnee--yyeeaarr  tteerrmm  aass  PPiillggrriimm  GGoovveerrnnoorr,,      
  DDoonnaalldd  HH..  RRoossss,,  PPoorrttssmmoouutthh,,  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  889988  
FFoorr  aa  ssiixx--yyeeaarr  tteerrmm,,    
  LLiigguuoorrii  VV..  SSaallaaddiinn,,  NNoorrtthh  HHiillllssbboorroo,,  FFlloorriiddaa  LLooddggee  11774411  
TToo  tthhee  MMoooossee  LLeeggiioonn  CCoouunncciill  
FFoorr  aa  oonnee--yyeeaarr  tteerrmm  aass  PPrreessiiddeenntt,,    
PPaauull  WW..  CCuurrttiiss,,  CCaammaass,,  WWaasshhiinnggttoonn  LLooddggee  11004422  
FFoorr  aa  oonnee--yyeeaarr  tteerrmm  aass  VViiccee  PPrreessiiddeenntt,,  
  MMaarrkk  LL..  KKlleeiinn,,  OOxxnnaarrdd,,  CCaalliiffoorrnniiaa  LLooddggee  556611  
FFoorr  aa  oonnee--yyeeaarr  tteerrmm  aass  JJuunniioorr  PPaasstt  PPrreessiiddeenntt,,    
  BBrruuccee  JJ..  BBeerrggeerr,,  SSeelllleerrssvviillllee,,  PPeennnnssyyllvvaanniiaa  LLooddggee  11553399  
FFoorr  ttwwoo--yyeeaarr  tteerrmmss  aass  MMoooossee  LLeeggiioonn  CCoouunncciillmmeenn,,  
  MMiicchhaaeell  DD..  MMoocckk,,  RRoocckk  HHiillll,,  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  LLooddggee  11772200  
  EEddwwaarrdd  PP..  LLeehhmmaann,,  WWeesstt  BBeenndd,,  WWiissccoonnssiinn  LLooddggee  11339988  
FFoorr  aa  oonnee--yyeeaarr  uunneexxppiirreedd  tteerrmm,,  
MMiicchhaaeell  LL..  HHaauuff,,  MMiinnoott,,  NNoorrtthh  DDaakkoottaa  LLooddggee  882222  
TToo  tthhee  CCoommmmuunniittyy  SSeerrvviiccee  CCoommmmiitttteeee  
FFoorr  ttwwoo--yyeeaarr  tteerrmmss;;    
CChhaarrlleess  DD..  LLeeTToouurrnneeaauu,,  CCaasseeyy,,  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  LLooddggee  446622  
AAnndd  aass  CChhaaiirrmmaann,,  
SSeeaann  MM..  MMaalloonneeyy,,  BBrraaiinnttrreeee,,  MMaassssaacchhuusseettttss  LLooddggee  441133  
TToo  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  RReellaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee  
FFoorr  aa  oonnee--yyeeaarr  uunneexxppiirreedd  tteerrmm  ––  aass  CChhaaiirrmmaann  
  JJaammeess  RR..  HHuuddssoonn,,  PPoorrttllaanndd,,  IInnddiiaannaa  LLooddggee  441177  
FFoorr  ttwwoo--yyeeaarr  tteerrmmss;;    
HHaarrllaann  AA..  SStteeee,,  SSpprriinnggddaallee,,  AArrkkaannssaass  LLooddggee  887777  
RRiicchhaarrdd  WW..  HHaarrrriiss,,  NNiittrroo,,  WWeesstt  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  556655  
AAll  JJ..  RReeeell,,  MMaarriioonn,,  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa  LLooddggee  11770055  
TToo  tthhee  AAccttiivviittiieess  CCoommmmiitttteeee  
FFoorr  aa  oonnee--yyeeaarr  tteerrmm  ––  aass  CChhaaiirrmmaann::  
AAnnddrreeww  DD..  DDoooolleeyy,,  BBeeddffoorrdd,,  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  11889977  
FFoorr  ttwwoo--yyeeaarr  tteerrmmss::  
  WWiilllliiaamm  GG..  DDiiaallss,,  MMaannssffiieelldd,,  OOhhiioo  LLooddggee  334411  
WWiilllliiaamm  TT..  OO''BBrriieenn,,  MMuurrffrreeeessbboorroo,,  TTeennnneesssseeee  LLooddggee  664455  
GGoorrddoonn  DDaaiilleeyy,,  DDuubbuuqquuee,,  IIoowwaa  LLooddggee  335555  
JJ..CC..  PPaattttoonn,,  JJrr..,,  WWooooddwwaarrdd,,  OOkkllaahhoommaa  LLooddggee  445522  
  WWeennddyy  CC..  MMaatttthheeww,,  CChhaatthhaamm,,  OOnnttaarriioo  CChhaapptteerr  330044  
TToo  tthhee  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee  
FFoorr  aa  ttwwoo--yyeeaarr  tteerrmm;;  
NNiicchhoollaass  JJ..  TTuuttoorrooww,,  CChhaaiirrmmaann,,  GGrraanndd  PPrraaiirriiee,,  TTeexxaass  LLooddggee  11881188  
  PPhhiilliipp  GG..  DDiicckk,,  FFiinnddllaayy,,  OOhhiioo  LLooddggee  669988  
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TToo  tthhee  LLoossss  PPrreevveennttiioonn  CCoommmmiitttteeee  
FFoorr  aa  oonnee--yyeeaarr  uunneexxppiirreedd  tteerrmm::  
  DDaavviidd  HHooggaarrtthh,,  WWaarrnneerr  RRoobbiinnss,,  GGeeoorrggiiaa  LLooddggee  11668888  
FFoorr  ttwwoo--yyeeaarr  tteerrmmss::  
  EEddwwaarrdd  JJ..  SSttrroonngg,,  CChhaaiirrmmaann,,  CChheellsseeaa,,  MMaassssaacchhuusseettttss  LLooddggee  773366  
  CChhaarrlleess  AA..  PPrreeeeccee,,  LLoonnddoonn,,  OOnnttaarriioo  LLooddggee  11220055  
    
  BBrrootthheerr,,  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr,,  tthhaatt  ccoommpplleetteess  tthhee  lliissttiinngg  ooff  tthhee  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  
aappppooiinnttmmeennttss  aanndd  MMoooossee  IInntteerrnnaattiioonnaall  OOffffiicceerrss..    WWiitthh  yyoouurr  ppeerrmmiissssiioonn,,  II  wwiillll  rreeaadd  tthhee  nnaammeess  
ooff  tthhoossee  mmeemmbbeerrss  eelleecctteedd  bbyy  tthheeiirr  rreellaatteedd  ccoorrppoorraattiioonnss  ttoo  sseerrvvee  oonnee--yyeeaarr  tteerrmmss  aass  mmeemmbbeerrss  ooff  
tthhee  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss..  
TToo  tthhee  MMoooosseehheeaarrtt  BBooaarrdd  
PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  TThhoommaass  HHaattcchheerr,,  CChhaaiirrmmaann,,  EEaasstt  HHaarrttffoorrdd,,  CCoonnnneeccttiiccuutt  LLooddggee  11447777  
BBrruuccee  TT..  MMaassooppuusstt,,  LLooddii,,  NNeeww  JJeerrsseeyy  LLooddggee  11997711  
MMaarrkk  JJ..  PPeennzzkkoovveerr,,  MMuusskkeeggoo,,  WWiissccoonnssiinn  LLooddggee  11005577  
SSaannddrraa  EE..  RRiicchhaarrddss,,  MMeerriiddiiaann,,  MMiissssiissssiippppii  CChhaapptteerr11444411,,    
EElllliiootttt  CChhaaffffeeee,,  HHoorrnneellll,,  NNeeww  YYoorrkk  LLooddggee  221100  
VVeerrnnaa  MM..  MMiilllleerr,,  LLaakkee  HHaavvaassuu  CCiittyy,,  AArriizzoonnaa  CChhaapptteerr  11660088    
JJaammeess  WW..  PPiizzaarreekk,,  MMiicchhiiggaann  CCiittyy,,  IInnddiiaannaa  LLooddggee  998800  
AAnndd,,  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthheeiirr  ooffffiiccee  ––  
DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  WWiilllliiaamm  BB..  AAiirreeyy,,  WWhhiitteehhaallll,,  OOhhiioo  LLooddggee  11224455  
SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  WWeesslleeyy  II..  CCrroowwddeerr,,  BBeeddffoorrdd,,  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  11889977    
TToo  tthhee  MMoooosseehhaavveenn  BBooaarrdd  
PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  RRoonnaalldd  LL..  SSwweeeettmmaann,,  CChhaaiirrmmaann,,  NNeeww  CCaassttllee,,  DDeellaawwaarree  LLooddggee  11557788  
RRoobbeerrtt  JJ..  SSyyppnniieesskkii,,  AAuubbuurrnn,,  CCaalliiffoorrnniiaa  LLooddggee  22226644  
RRoobbeerrtt  JJ..  SSppiinngglleerr,,  BBoowwlliinngg  GGrreeeenn,,  KKYY  LLooddggee  335566  
JJeeaanneennnnee  LLaauuttzzeennhheeiisseerr,,  VVaann  WWeerrtt,,  CChhaapptteerr  OOhhiioo  66  
PPaattrriicciiaa  AA..  MMaannccuussoo,,  AAttllaannttiicc  CCiittyy,,  NNeeww  JJeerrsseeyy  CChhaapptteerr  334400  
WWiilllliiaamm  BB..  PPiieerrssoonn,,  TTooppeekkaa,,  KKaannssaass  LLooddggee  555555  
JJoohhnn  RR..  SSiippeess,,  GGaalliioonn,,  OOhhiioo  LLooddggee  330033  
AAnndd,,  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthheeiirr  ooffffiiccee  
DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  WWiilllliiaamm  BB..  AAiirreeyy,,  WWhhiitteehhaallll,,  OOhhiioo  LLooddggee  11224455  
SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  WWeesslleeyy  II..  CCrroowwddeerr,,  BBeeddffoorrdd,,  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  11889977    
TToo  tthhee  MMoooossee  CChhaarriittiieess  BBooaarrdd  
PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  WW..  RRaayy  KKeesslliinngg,,  CChhaaiirrmmaann,,  NNiittrroo,,  WWeesstt  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  556655  
JJoohhnn  RR..  RReeiitteerr,,  IInnvveerrnneessss,,  FFlloorriiddaa  LLooddggee  22111122  
EEuuggeennee  JJooyyccee,,  NNeewwppoorrtt,,  NNeeww  HHaammppsshhiirree  LLooddggee  11223366  
BBoobb  DD..  SStteeffffeennss,,  LLaaPPiinnee,,  OOrreeggoonn  LLooddggee  22009933  
SSaannddrraa  LL..  TThhoommppssoonn,,  CCoolloorraaddoo  SSpprriinnggss,,  CCoolloorraaddoo  CChhaapptteerr  337733  
CChhaarrlleennee  WWeellcchh,,  TTaayylloorr  TToowwnnsshhiipp,,  MMiicchhiiggaann  CChhaapptteerr  999922  
PPaasstt  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  MMiillttoonn  MM..  MMccGGiinnnniiss,,  VVaalllleejjoo,,  CCaalliiffoorrnniiaa  LLooddggee  446688  
AAnndd  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthheeiirr  ooffffiiccee  ––  
DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  WWiilllliiaamm  BB..  AAiirreeyy,,  WWhhiitteehhaallll,,  OOhhiioo  LLooddggee  11224455  
SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  WWeesslleeyy  II..  CCrroowwddeerr,,  BBeeddffoorrdd,,  VViirrggiinniiaa  LLooddggee  11889977    
BBrrootthheerr  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  tthhaatt  ccoommpplleetteess  tthhee  lliissttiinngg  ooff  rreellaatteedd  ccoorrppoorraattee  BBooaarrddss  ooff  DDiirreeccttoorrss..  
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SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::    TThhaannkk  yyoouu,,  SStteevvee..    SSiinnccee  nnoo  ffuurrtthheerr  aaccttiioonn  
nneeeeddss  ttoo  bbee  ttaakkeenn  aatt  tthhiiss  ttiimmee,,  lleett’’ss  ffiinniisshh  uupp  wwiitthh  ssoommee  aannnnoouunncceemmeennttss  aanndd  ddrraaww  ffoorr  aa  ccaasshh  
ddoooorr  pprriizzee..  
  
GGEENNEERRAALL  GGOOVVEERRNNOORR  SSTTEEVVEE  GGRREEEENNEE::    FFiirrsstt,,  aa  rreemmiinnddeerr  tthhaatt  LLoosstt  &&  FFoouunndd  iiss  
llooccaatteedd  aatt  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  RReeggiissttrraattiioonn  BBooootthh..    
HHaavvee  yyoouu  vviissiitteedd  tthhee  TTaammppaa  bbooootthh??    YYoouu  ddoonn’’tt  wwaanntt  ttoo  mmiissss  oouutt  oonn  ggeettttiinngg  ffiirrsstt  hhaanndd  
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  22001122  ccoonnvveennttiioonn  aatt  tthhee  TTaammppaa,,  FFlloorriiddaa..    
    AA  qquuiicckk  rreemmiinnddeerr  ffoorr  tthhee  LLeeaagguuee  ooff  GGuuaarrddiiaannss  eevveenntt  ttoonniigghhtt  --  bbuusseess  wwiillll  
bbee  lleeaavviinngg  tthhee  HHiillttoonn  HHootteell  aatt  55::1155  PPMM  sshhaarrpp..    EEvveerryyoonnee  sshhoouulldd  ggaatthheerr  iinn  CCaalliiffoorrnniiaa  
BBaallllrroooomm  BB..  
IIff  yyoouu  hhaavveenn’’tt  aatttteemmpptteedd  ttoo  ooppeenn  tthhee  ssaaffee  aanndd  ccoolllleecctt  $$5500,,000000..0000,,  tthheerree  iiss  ssttiillll  ttiimmee..    YYoouu  hhaavvee  
uunnttiill  tthhee  ccoonnvveennttiioonn  cclloosseess  TTuueessddaayy  aafftteerrnnoooonn  aatt  55::0000  PPMM..    TThhee  ssaaffee  iiss  llooccaatteedd  iinn  HHaallll  AA  ooff  
tthhiiss  ccoonnvveennttiioonn  cceenntteerr..  
TToommoorrrrooww  wwee  aarree  cclloosseedd  ffoorr  tthhee  44tthh  ooff  JJuullyy  ttoo  aallllooww  yyoouu  ttoo  ssppeenndd  aa  ddaayy  iinn  tthhee  ssuunn  wwiitthh  ffaammiillyy  
aanndd  ffrriieennddss..      
AAnndd  nnooww  ffoorr  tthhee  nnaammee  ooff  ttooddaayy’’ss  ddoooorr  pprriizzee  ooff  $$110000..0000  --  tthhee  wwiinnnneerr  iiss  
__________________________________________________________________________..  
BBrrootthheerr  SSuupprreemmee  GGoovveerrnnoorr  tthhaatt  iiss  eenndd  ooff  tthhiiss  sseessssiioonn’’ss  aannnnoouunncceemmeennttss..  
  
SSUUPPRREEMMEE  GGOOVVEERRNNOORR  MMCCCCUULLLLOOUUGGHH::    II  nnooww  ddeeccllaarree  tthhiiss  sseessssiioonn  rreecceesssseedd  uunnttiill  tthhiiss  
aafftteerrnnoooonn’’ss  jjooiinntt  sseessssiioonn,,  hheerree  iinn  tthhiiss  rroooomm..    TThhee  sseessssiioonn  wwiillll  bbeeggiinn  wwiitthh  tthhee  eennttrraannccee  ooff  tthhee  
LLeeaagguuee  ooff  GGuuaarrddiiaannss  aatt  11::5500  PPMM..        
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